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Kiskunhalas Város  
Polgármesterének  

Előterjesztése 
 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24. napján tartandó ülésére 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - Bursa Szabályzat 
módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a korábbi években is már csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat továbbiakban is támogatni kívánja a 
felsőoktatásban tanulmányokat folytató kiskunhalasi hallgatókat és 2020-ban is csatlakozott az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
Ez az ösztöndíj - kizárólag a szociálisan rászoruló - a felsőoktatásban tanulmányokat folytató 
kiskunhalasi állandó lakással rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató, államilag 
finanszírozott és első alapképzésben részesülő diákok számára biztosít rendszeres támogatást 
/részletes feltételek az 1. sz. mellékleteként csatolt Bursa szabályzat tartalmazza/.  A többszintű 
támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a 
megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a 
felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.  
A korábbi években a támogatást a Bursa Hungarica általános szerződési feltételei szerint 
állapította meg a bizottság. Települési szinten 2015-ben és 2018-ban már szabályoztuk a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat vonatkozásában a szociális rászorultság feltételeit, azonban 
időszerűvé vált a támogatás feltételeit aktualizálni.  
A Bursa Hungarica – szociális – Ösztöndíjpályázat helyi szabályozása a szülő-gondviselő 
anyagi helyzete alapján történt, a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének 
függvényében. Továbbra is ezen szempont alapján kívánjuk támogatni a felsőoktatásban tanuló 
hallgatókat a jövedelmen túlmenően, figyelemmel a család körülményeire.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy azok a családok felsőoktatásban tanuló gyermekei 
pályázhassanak a szociális ösztöndíjra, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének – 2020-ban 28.500,- Ft -  
négyszeresét, azaz 114.000,- Ft-ot, akinek a családjában három vagy több gyermek 
eltartásáról gondoskodnak, valamint egyedülállóként gondoskodik gyermeke/i ellátásáról 
és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének ötszörösét, vagyis a 142.500,-Ft-ot. Ennek megfelelően, a 
szabályzatban rögzített szempontrendszer figyelembe vételével állapítsa meg az Ügyrendi és 
Szociális Bizottság a támogatható pályázók körét, valamint mértékét a rendelkezésre álló 
anyagi erőforrás illetve a pályázók – várható - számának figyelembe vételével minimum 
2.000,-Ft/fő/hó, maximum 8.000,-Ft/fő/hó összegben. A megállapítható támogatás minimum 
összege 10 hónap tekintetében évi 20.000,- Ft, maximum összege 80.000,-Ft eredményesen 
pályázók esetében, mely összeget félévenként kell utalni a Támogatáskezelő részére. 
A jelentkezések beadási határideje az önkormányzathoz: 2020. november 05.  
 
  



Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 238/2018. Kth. 
számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló helyi szabályzatot és elfogadja azt 
egységes szerkezetbe foglaltan az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

2. Az ösztöndíjpályázat forrását Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetése, szociális feladatok ellátására biztosított fedezetében biztosítja.   

 
 
 
Kiskunhalas, 2020. szeptember 16. 
 
                                                                                         
                                                                                        
 
                                                                                            Fülöp Róbert s.k. 
                                                                                             polgármester 
 
 
 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Túriné Czeglédi Edit Szociálpolitikai Csoportvezető 
Értesül: Túriné Czeglédi Edit Szociálpolitikai Csoportvezető 

 
 

  



 
1. sz. melléklet 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 
az alábbi Szabályzatot alkotja: 

 
 

SZ A B Á L Y Z A T  
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 
elbírálásának rendjéről 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-21. §-aira tekintettel, továbbá a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei 11. §-ban foglalt előírások alapján 
az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az alábbi Szabályzatot 
alkotja meg: 

 
I. A Szabályzat hatálya: 

 
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási hallgatókra, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud 
igazolni.] 
 
(2) A  szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a hallgatókra  

 
- aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója, 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
II. Az eljárás rendje: 

 
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként (a továbbiakban: 
Bizottság) átruházott hatáskörben dönt: 

a) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott 
pályázatok rangsorát, 

b) a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített 
elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről, 

c) a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága 
már nem áll fenn, 



d) az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelező 
felülvizsgálatáról. 
 

(2) A támogatás feltételeit a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati 
kiírás tartalmazza. 
 

III. Az elbírálás rendje: 
 

(1) A Bizottság az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 

bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokolja, 
b) a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja 

és döntését írásban indokolja, 
c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 

hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó 
szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi, 

d) A döntés-előkészítés folyamán beszerzett dokumentumok, vagy a hivatalból 
rendelkezésre álló más iratok megállapításai nem támasztják alá a pályázatban 
és a jövedelemnyilatkozatban szeplő adatok valódiságát, a bizottság a pályázatot 
elutasítja. 
 

(2)  A pályázat elbírálásánál az alábbiakban felsorolt szociális körülmények között élő 
pályázót részesítse előnyben az Önkormányzat: 

a) a pályázó egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a 
mindenkori öregségi nyugdíj lekisebb összegének 200 %-át nem haladja meg 
(57.000,-Ft), 

b) a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a 
mindekori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg 
(42.750,-Ft) 

c) a pályázó háztartásában élők közül valamely személy a pályázat benyújtásakor 
a Szt. 33. §-a szerint aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott, 

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg, 

e) a pályázónak gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban él, 
f) a pályázó árva vagy félárva, 
g) a pályázóval egy háztartásban élő eltartott gyermekek száma három vagy annál 

több. 
Ha a pályázónál az a)-g) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább 
három előfordul, akkor őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni és a pályázatát az 
elsők közé kell sorolni.   

 

IV.      Az önkormányzat szociális ösztöndíj részének szociális rászorultsági  
feltételei: 

a) Jövedelmi viszonyok: 
 aa) A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét 
vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a 
szociális igazgatásról és a szociális ellásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) 



pontjában foglaltakat kell figyelembe venni az ÁSZF 6. § g) pontjában foglaltakkal 
összhangban, 
ab) Bursa Hungarica felősoktatási ösztöndíjpályázatra az a hallgató adhat be 
támogatási kérelmet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindekori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg. Továbbá 
ösztöndíj pályázatra az a hallgató adhat be támogatási kérelmet, akinek a 
családjában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodnak, valamint egyedül 
állóként gondoskodik a gyermeke/i ellátástáról és családjában az egy főre jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét, 
ac) A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy háztartásban 
élők egy főre jövedelmének megállapítására mellékleként köteles jövedelemigazlást 
benyújtani.  
 
b.) Egyéb szociális helyzet: 
ba) a Pályázó illetve törvényes képviselője pályázatához köteles csatolni a 
Szabályzat mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot, 
bb) amennyiben a vagyonnyilatkozatból megállapítható, hogy a pályázó vagy 
törvényes képviselője rendelkezik 

- lakás tulajdonrészen, lakástulajdon kívül más ingatlannal, 
- 1.500.000 Ft. érték feletti személygépjárművel, vagy más egyéb járművel 
a Szabályzat (2) ab) pontjában teljesülő feltételek esetén sem jogosult az 
ösztöndíjra. 
 

V. Az ösztöndíj támogatási összege és folyósítása: 
 
a. A Bizottság a szociális rászorultság feltételei - a jövedelmi viszonyok, az egyéb 

szociális helyzet – objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi összegéről. 
 

b. A Bizottság a pályázót érvényes pályázata alapján a szabályzati bírálati 
szempont rendszere értelmében minimum 2.000,-Ft/fő/hó, maximum 8.000,-
Ft/fő/hó összegű támogatásban részesítheti. 

 
c. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak 

megfelelően kerül meghatározásra. 
 

d. A megállapított támogatás kifizetését, átutalását a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociálpolitikai Csoportja indítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály felé, aki 
intézkedik a meghatározott időtartamra járó támogatás kifizetéséről, illetve átutalásáról. 
 

e. Az ösztöndíj a következő félévtől visszavonandó, ha az önkormányzat 
illetékességi területéről a hallgató elköltözik. 
 

f. Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 
napon belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé. 

  



 
VI. Záró rendelkezések 

 
 (1) Ez a szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
 (2) Rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Kiskunhalas Város 
Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázathoz, az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell. 
 
 

 
 
 
Fülöp Róbert    Kollárné dr. Lengyel Linda 

      Polgármester     jegyző 
 
 
 

 

 


