
Szügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelete  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi 

alkalmazására 

 
 

Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 
A rendelet célja 

 
A rendelet célja, hogy meghatározza  Szügy Község Önkormányzata Képviselő-

testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázati feltételeit, mértékét, odaítélésének rendjét. 

 

2. § 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed Szügy községben állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulmányokat 

folytató, illetve felsőfokú intézménybe jelentkezni kívánó személyekre. 
 

3. § 

Pályázók köre 

 

(1) „A” típusú ösztöndíjpályázatot nyújthatnak be azok a Szügy településen 

állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, magyar 

állampolgárok: 

a) akik állami felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy,  

b) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy,  

c) osztatlan képzésben vagy, 

d) felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 

tanulmányaikat. 

 

(2) „B” típusú ösztöndíjpályázatot nyújthatnak be Szügy településen állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, magyar állampolgárok, 

akik a benyújtás évében utolsó éves érettségi előtt álló középiskolás, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még 

nem nyert, érettségizett tanulók, és a felsőoktatási intézményben teljes 

idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 

részt venni. 

 

(3) Nem részesülhetnek támogatásban azok a hallgatók, akik: 

a) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

és szerződéses állományú hallgatói vagy 

b) doktori (PhD) képzésben vesznek részt vagy 

c) kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.  

 

 

4. § 

A pályázat benyújtásának módja 

 

(1) A pályázni kizárólag az EPER-BURSA rendszerben lehet elektronikusan, majd 

a kinyomtatott pályázati adatlapot a Szügyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 



(továbbiakban KÖH) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő benyújtásának határideje a közzétett pályázati 

felhívásban található. 

 

(2) A pályázathoz csatolni kell: 

a) a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony 

igazolást, 

b) a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelmének 

igazolását, 

c) a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők vagyonnyilatkozatát, 

d) a szociális rászorultság igazolására szolgáló egyéb okiratot. Amennyiben 

a pályázó: 

 d.a) árva, félárva; az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata; 

 d.b) gyermeket nevel; születési anyakönyvi kivonat; 

d.c) egyedül neveli gyermekét;  Magyar Államkincstár határozata 

családi pótlék egyedülállóként történő folyósításáról, tartásdíj 

megállapításáról szóló bírósági végzést; 

d.d.) férőhely hiánya miatt nem részesül kollégiumi ellátásban;  

kollégium által küldött elutasító határozat; 

d.e) háztartásban lévő eltartottak száma három, vagy ennél több;  

iskolalátogatási igazolás a családban élő gyermekek tekintetében; 

d.f) háztartásban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant 

személy él;  orvosi igazolás; 

d.g) eltartója, szülője tartósan (6 hónapot meghaladóan) munkanélküli, 

 vagy öregségi nyugdíjban részesül;  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság  

illetve a NMKH Foglalkoztatási Főosztályának igazolása. 

 

 

5. § 

A pályázat elbírálásának rendje 

 

(1) A pályázatok elbírálása Szügy Község Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik. 

 

(2) Az elbírálásnál szociálisan hátrányos helyzetűnek minősül az a pályázó,  

 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b) akinek a háztartásában élők nem rendelkeznek vagyonnal. 
 

(3) A pályázat elbírálásakor és a rangsor felállításakor előnyben kell 

részesíteni azt a pályázót: 

a) aki árva, félárva; 

b) aki gyermeket nevel; 

c) aki egyedül neveli gyermekét; 

d) aki férőhely hiánya miatt nem részesül kollégiumi ellátásban; 

e) akinek a családjában lévő eltartottak száma három, vagy ennél több; 

f) akinek a családjában folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant 

személy él; 

g) akinek eltartója, szülője tartósan (6 hónapot meghaladóan) munkanélküli, 

vagy öregségi nyugdíjban részesül. 

 

(4) A pályázatok döntés-előkészítését a KÖH ügyintézője végzi, és terjeszti 

a képviselő-testület elé. Az előkészítő eljárásban az ügyintéző a pályázót 

egy alkalommal, határidő megjelölésével, hiánypótlásra szólíthatja fel, és a 

pályázó szociális körülményeinek vizsgálata érdekében a pályázó háztartásában 

környezettanulmányt készíthet. 

 

(5) A Képviselő-testület az EPER-BURSA rendszerben nem rögzített, nem a 

rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy 

formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. 



 

(6) Az ösztöndíj összegének megállapításakor figyelembe kell venni: 

a) a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatot; 

b) a pályázó háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem mértékét; 

c) a (3) bekezdésben meghatározott előnyöket. 

 

(7) A pályázatok elbírálásáról, a rangsor felállításáról és a kizárásról a 

képviselő-testület határozatban dönt. 

 

(8) Az elutasított pályázatok ellen fellebbezni nem lehet. 

 

(9) A Képviselő-testület a meghozott döntésről és annak indoklásáról az 

EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan és postai úton küldött 

levélben értesíti a pályázókat. 

 

 

6. § 

Az ösztöndíj folyósítása 

 

(10) A megítélt támogatás összege minimum 1.000 Ft/fő/hó maximum 10.000 

Ft,/fő/hó. 

 

(11) Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 
a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 

félév; 

b) „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap azaz hat egymást követő tanulmányi 

félév. 

 

(12) Az ösztöndíjra a pályázó akkor is jogosult, ha a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási ösztöndíj rendszerben résztvevő egyéb szervek a pályázó részére 

nem nyújtanak támogatást. 

 

(13) Az ösztöndíj kifizetése a „Bursa Hungarica” Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak alapján 

történik. 

 

(14) Az ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni és a jogosulatlanul 

felvett ösztöndíjat vissza kell fizettetni: 

a) A” típusú pályázat esetében 

a.a) ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem 

iratkozik be a felsőoktatási intézménybe, vagy tanulmányait 

megszakítja; 

a.b) ha hallgatói jogviszonya módosul és nem felel meg a jelen 

rendeletben előírt pályázati feltételnek. 

 

b) B” típusú pályázat esetében, 

a.a) ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága az évente elvégzett 

felülvizsgálat alapján már nem áll fenn; 

a.b) ha hallgatói jogviszonya módosul és nem felel meg a jelen 

rendeletben előírt pályázati feltételnek. 

 

(15) Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás határidejének módosulása nélkül 

– szünetel azokra a tanulmányi hónapokra, amelyekre az ösztöndíjas hallgatói 

jogviszonya szünetel. 

 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

(16) A képviselőtestület e rendeletében nem szabályozott kérdésekben a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően kell eljárnia. 



 

(17) E rendelet alkalmazásában: 

 

a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 4.§ (1) bekezdésének 

a) pontjában meghatározott jövedelem; 

b) vagyon: a Szoc.tv. 4.§ (1) bekezdésében meghatározott vagyon; 

c) nem minősül jövedelemnek: a Szoc.tv. 4. § (1a) bekezdésében 

meghatározott ellátás; 

d) az a) pont alkalmazásában elismert költség: a Szoc.tv. 4.§ (1b) 

bekezdésében meghatározott költség; 

e) az a) pont alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül: a 

Szoc.tv. 4.§ (1c) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettség; 

f) háztartás: a Szoc.tv. 4.§ (1) bekezdésében meghatározott 

háztartás; 

g) a jövedelem számításakor: a Szoc.tv. szabályai szerint kell 

eljárni. 

 

(18) Ez a rendelet a 4. § (2) bekezdésének c) pontja, továbbá az 5. § (2) 

bekezdésének b) pontja kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(19) A rendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontja, továbbá az 5. § (2) 

bekezdésének b) pontja 2016. január 1-én lép hatályba, első alkalommal a 

2017. évi pályázati eljárásokban kell alkalmazni. 

 
(20) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2004. 

(IX. 29.) és a módosító 8/2013. (X.23.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 
 Markó Antal sk. Sisa Sándorné dr. sk. 

 polgármester  jegyző 


