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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy:   Javaslat a 2021. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásra 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) pályázat 
keretében meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulóját. Cél 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: a támogatás havi összegét 
pályázónkként állapítja meg az önkormányzat 

- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: a megyei önkormányzat 
tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott 
pályázó(k) számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj 
összegét. 

A települési és a megyei támogatás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész: 
- intézményi támogatás: A Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a 

továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és megyei) önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező 
mértékben – 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18.§ (5) bekezdése szerint a 
Minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig – kiegészíti. A kiegészítés 
maximális összege a 2020. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. 

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Eljárásrendje és az Általános 
Szerződési Feltételekben (2.sz. melléklet) rögzítettek szerint csatlakozhatnak az 
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, és írhatják ki a pályázatokat. 

A Csatlakozási nyilatkozat (3. sz. melléklet) beküldési határideje: 2020. október 1. 
(postabélyegző) 

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi 
kötelezettségvállalást, az Önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási 
összegek odaítéléséről. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok - 
a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően - legkésőbb 2020. október 5-
ig kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A pályázatot 
az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A 
pályázati kiírások ajánlott szövegét az előterjesztés 4. és 5. mellékletét képezik. 

Az Önkormányzatoknak lehetőségük van meghatározni a pályázatok elbírálásának 
szempontrendszerét, prioritásait és a szociális rászorultság igazolására szolgáló mellékleteket. 
A javaslatot a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2021. évi pályázatok elbírálását a Képviselő-testület Társadalmi Szolidaritás és Humán 
Ügyek Bizottsága végzi. A Bizottság feladata, hogy értékelje a pályázatokat és meghatározza a 
hallgatóknak ösztöndíjként biztosított támogatási összegeket.  

A szociális rászorultság meghatározása az Önkormányzat feladata. Az elmúlt évek 
gyakorlata szerint az ösztöndíj támogatásra Budakalászon azok jogosultak, akik családjában az 
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egy főre eső jövedelem nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb mértékének 
kétszeresét, azaz 58.000.- Ft/ hó-t. 

2020. évben 6 db „A” típusú pályázat érkezett, melyből 5 db lett érvényes. Az pályázatok 
közül 3 db pályázó felelt meg a fenti jogosultságnak, ezen túlmenően 2 db pályázó 
méltányosságból kapott támogatást. 

A 2020. évben Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 800.000,-
Ft keretösszeg lett a költségvetésben elhatárolva, melyből 370.000,-Ft összegben ítélt meg 
támogatást az Önkormányzat. 
 
Javaslom a 2021. évi pályázati fordulóban a jogosultság határát az öregségi 
nyugdíjminimum (vonatkozó végrehajtási rendelet szerint: 2020. évben 28.500,- Ft) 
háromszorosára emelni, azaz 85.500,- Ft-ra, tekintettel a reálbérek növekedésére, 
továbbá annak elősegítésére, hogy az Önkormányzat minél szélesebb körben tudja 
támogatni a helybeli, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételét. 
 
Melléklet: 

1. sz. melléklet: Általános tájékoztató 
2. sz. melléklet: Eljárásrend és Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok 
           számára 
3. sz. melléklet: Csatlakozási nyilatkozat 
4. sz. melléklet: „A” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege 
5. sz. melléklet: „B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege 
6. sz. melléklet: Ütemterv 
7.sz.melléklet: Bírálati szempontok és a szociális rászorultság igazolására szolgáló 

mellékletek  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozat javaslat 
 

1. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek 
elfogadásával a 2021. évi pályázati fordulóhoz. 

2. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben 
történő regisztrációra, a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” dokumentum aláírására, a pályázati eljárás lefolytatására. 

3. A Képviselő- testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra a 2021. évre 800.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a 800.000.- Ft előzetes kötelezettségvállalást a 2021. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 

4. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban 
határozza meg: 
Budakalász Város Önkormányzata a szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében 
az alábbi szempontokat veszi figyelembe kiemelten (a bíráló bizottság álláspontja 
alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett): 

- A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (a hatályos jogszabály 
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által meghatározott) összegének háromszorosát (melynek összege 2020. 
évben 85.500,-Ft) 

- A pályázó árva, félárva, gyámolt 
- A pályázó mozgáskorlátozott 
- A pályázó tartósan beteg 
- A pályázó fogyatékosággal élő 
- A pályázó gyermeket nevel, egyedül él, önfenntartó 
- A pályázót eltartó gyermekét(eit) egyedül neveli 
- A pályázót eltartó három vagy annál több gyermeket nevel 
- A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant van 
- A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van 
- A pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban 

A pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelmeinek, szociális körülményeinek 
megfelelően a következő mellékleteket csatolása szükséges: 

- A pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának másolata (kötelezően 
benyújtandó) 

- Eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat [1.sz. nyomtatvány] 
(kötelezően benyújtandó) 

- Munkáltatói jövedelem igazolás(ok) [2.sz. nyomtatvány] (kötelezően 
benyújtandó) 

- Családi állapotról szóló nyilatkozat [3.sz. nyomtatvány] (kötelezően 
benyújtandó) 

- Amennyiben pályázó házasságban él a házassági anyakönyvi kivonat 
másolata, továbbá 

a) ha a házastárs az eltartó, akkor a jövedelmet alátámasztó igazolások 
benyújtása 

b) ha nem a házastárs az eltartó, akkor a házastárs eredeti hallgatói 
jogviszonyának igazolása és az eltartókra vonatkozó jövedelmet 
alátámasztó igazolások benyújtása 

- A pályázót egyedülállóként nevelő szülő esetén: bírósági végzés másolata, 
halotti anyakönyvi kivonat másolata, különvált szülők esetén 2 tanúval 
hitelesített nyilatkozat és a szülők lakcímkártyájának másolata 

- Fizetett tartásdíj esetén annak jogosultságát és összegét igazoló dokumentum 
másolata (Válás esetén a bírósági végzés másolata, valamint a gyermektartás 
összegét megállapító bírósági határozat, illetve peren kívüli megegyezés 
esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, vagy a tartásdíj átutalását 
igazoló bizonylat) 

- Családi pótlék esetén arra való jogosultságot és összegét igazoló 
dokumentum másolata  

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásoknál jogosultságot és összegét igazoló 
dokumentumok másolata 

- Árvaellátás esetén a jogosultságot és összegét igazoló dokumentum másolata 
- Özvegyi nyugdíj esetén a jogosultságát és összegét igazoló dokumentum 

másolata 
- Munkanélküli eltartó/szülő esetén illetékes eljáró szerv által kiadott hatósági 

bizonyítvány 
- Eltartó, testvér vagy pályázó tartós betegsége, rokkantsága esetén igazoló 

dokumentum másolata 
- A pályázó és közvetlen hozzátartozójának – testvér(ek) - eredeti tanulói és 

vagy hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, tanulói jogviszonnyal 
nem rendelkező kiskorú testvér esetén a születési anyakönyvi kivonat 
másolata 
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- Pályázó által eltartott kiskorú testvér és/vagy kiskorú gyermek születési 
anyakönyvi kivonatának másolata. Amennyiben az eltartott testvér 18 évét 
betöltötte, iskolalátogatási igazolás a nappali tagozatos tanulmányok 
folytatásáról. 

- Amennyiben a pályázó nem nyert felvételt kollégiumba, a kollégiumi igényét 
elutasító hivatalos igazolás másolata 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2020. szeptember 21. 
 
 

dr. Göbl Richárd 

 polgármester 


