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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. november 24-i rendes ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Bursa Hungarica 2022. évi ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 

 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla pályázati projektvezető, közbeszerzési referens 
 

Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc Jegyző 

 Horváth Emese, külsős tag, Társadalmi Szolidaritás és Humán 
Ügyek Bizottsága 

 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy:   Javaslat a Bursa Hungarica 2022. évi ösztöndíjpályázatok elbírálására 

 

Tisztelt Képviselő testület!  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2021.(IX.29.) sz. Kt. határozatával 
hagyta jóvá a Bursa Hungarica 2022.évi fordulójához való csatlakozást és a szociális elbírálás 
szempontjaira vonatkozó feltételeket. 
A 2022. évi fordulóban 2021. november 5-ig lehetett benyújtani a pályázatokat. A benyújtási 
határidőig 2 db pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, valamennyi „A” típusú pályázat. 
A pályázatok tartalmi megismeréséhez a mellékelt összefoglaló táblázat nyújt segítséget. Az 
elmúlt évek szokásához hűen, az elbírálást segítendő céllal készült a javaslat a támogatások 
elosztására. 
Mellékletek: 

- a pályázatok tartalmát, lényeges elemeit, az elbírálás során fontos információkat 
összefoglaló excel táblázat, 

- a támogatás mértékére tett javaslat 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 
1. a Bursa Hungarica 2022. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatára 

beérkezett 2 db pályázat közül 2 db-ot érvényesnek minősít. 
2. a Bursa Hungarica 2022. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatára 

beérkezett 2 db érvényes pályázati kérelem elbírálása során a pályázóknak a 2022. 
évre megállapított keretösszegből 2 pályázónak biztosít támogatást. A támogatott 
pályázóknak a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint nyújt 
támogatást. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Budakalász, 2021. november 17. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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Bursa Hungarica 2022. évi kötelezettségek 

 

Bursa Hungarica 2022. keretösszeg 800.000,-Ft/év a 178/2021.(IX.29.)sz. Kt. határozat 

alapján. 

2 db „A” típusú pályázati kérelem érkezett.  

„B” típusú pályázati kérelem nem érkezett. 

Érvénytelen, elutasított pályázat nem volt. 

„A” típusú pályázati kérelem 

esetében 

Javasolt 

támogatás mértéke 

Ft/hó 

Ösztöndíj összesen 

(„A” 10 hónapra ) 

Szente Gréta 12.500,-Ft 125.000,-Ft 

Husek Ferenc 12.500,-Ft 125.000,-Ft 

2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíjak 10 hónapra 

összesen (A) 
250.000,-Ft 

 



Munkaviszonyból 

származó Családi pótlék Tartásdíj Árvasági ellátás Egyéb'''

Szente Gréta
Budapest

2001.10.30.

2011 Budakalász 

Árpád u. 7.

Károli Gáspár Református 

Egyetem, Tanítóképző 

Főiskolai Kar

N/Á 2 3

1.  Pályázót eltartó három gyermeket nevel

2.   Pályázó naponta ingázik lakóhelye és a 

felsőoktatási intézmény között

3. Tartós beteg: laktózintoleráns

309 686 Ft 16 000 Ft 325 686 Ft 65 137 Ft A

Pályázó szem. Ig., lakcímkártya másolat 

Nyilatkozat: 1 főre eső jövedelem számításhoz

Munkáltatói jövedelemigazolás (Édesanya, 

Édesapa)

Pályázó/Eltartottak nyilatkozatai

Pályázó hallgatói jogviszony igazolás

Testvérek tanulói jogviszony igazolás

Családi pótlék folyósításának igazolása

Tartós betegség igazolás

1.  Pályázat érvényes (hiánypótlást 

határidőben teljesítette)

2.  Pályázati kiírásnak megfelel, az 

egy főre jutó jöv. mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 

háromszorosát (85.500,-Ft) nem 

haladja meg.

Husek Ferenc 1 3

1.  Pályázót szülője egyedül neveli

2. Pályázó félárva

3. Pályázó naponta ingázik lakóhelye és a 

felsőoktatási intézmény között

 4. önköltséges egyetemi oktatáson vesz részt

29 600 Ft 82 000 Ft 138 755 Ft 250 355 Ft 62 589 Ft A

Pályázó szem. Ig., lakcímkártya másolat 

Nyilatkozat: 1 főre eső jövedelem számításhoz

GYED jogosultságát igazoló dokumentum 

másolata

Pályázó/Eltartottak nyilatkozatai

Pályázó hallgatói jogviszony igazolás

Testvérek tanulói jogviszony igazolás

Családi pótlék jogosultság igazolás,  

folyósításának igazolása

Árvaelltás jogosultságát és összegét igazoló 

dokumentum 

Halotti anyakönyvi kivonat (édesapa)

Nyugdíjszerű ellátás jogosultságáról és 

igazolásáról szóló dokumentum

1.  Pályázat érvényes (hiánypótlást 

határidőben teljesítette)

2.  Pályázati kiírásnak megfelel, az 

egy főre jutó jöv. mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 

háromszorosát (85.500,-Ft) nem 

haladja meg.

* Munkarend: "N" Nappali képzés, Finanszírozási forma: "Á" Államilag támogatott

'' GYED, Nyugdíjszerű ellátás

Jövedelmek

Alapadatok Oktatási adatok Szociális adatok

„A” / „B” típusú 

pályázó

Pályázati adatok

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

2022. ÉVI BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

Név Szül.hely, idő Állandó lakcím
Felsőoktatási intézmény 

neve

Munkarend/

Finanszírozási 

forma*

Eltartó(k) (fő)
Eltartottak 

(fő)
Szociális adatok Jöv.össz. 1 főre eső jöv. Benyújtott dokumentumok Megjegyzés



Javaslat a 2022. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásához 

az ösztöndíj összegének és odaítélésének szempontjai 

A pályázatok elbírálása kizárólag a pályázó szociális rászorultsága alapján történik. A szociális 
rászorultság megállapításához bíráló jogosult vizsgálni a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők havi nettó jövedelmi viszonyait és szociális körülményeit. Az ösztöndíj 
összegének meghatározása a pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó nettó 
jövedelme és az elbírálásnál figyelembe vehető szociális szempontok alapján történik. 

A 2022. évben kizárólag „A” típusú pályázatok érkeztek. Maximálisan adható havonkénti 
támogatási összeg „A” típusú pályázat esetén meghatározott 1 főre jutó jövedelemi korláton 
belüli pályázó esetén, a szociális szempontok figyelembevételével: 12.500,- Ft / hó 

A támogatási összeg meghatározásának lépesei pályázati kiírás feltételeinek való 
megfelelés esetén 

1. A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelmének vizsgálata 

A maximálisan adható havonkénti támogatási összeg 70 %-a (8.750,-Ft) képzi az alap 
támogatási összeget azon pályázók esetén, melyeknél a pályázóval egy háztartásban élők 1 
főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (a hatályos 
jogszabály által meghatározott) összegének háromszorosát (melynek összege 2021. évben 
85.500,-Ft). 

2. Szociális szempontok vizsgálata 

Az „A” pályázati kiírás értelmében, Budakalász Város Önkormányzata a szociális rászorultság 
objektív vizsgálata érdekében az alábbi szempontokat veszi figyelembe kiemelten: 

- 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.) A pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázók esetén amennyiben a pályázó: 

- mozgáskorlátozott vagy 
- fogyatékossággal élő vagy 
- tartósan beteg vagy 
- a pályázót eltartó gyermekét(eit) egyedül neveli 

a legmagasabb támogatási összeg adható, azaz 12.500,-Ft (100%). 

b.) A pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázó esetén, amennyiben a 100%-os 
támogatásra alapot adó szociális szempont nem teljesül, de a pályázati kiírásban rögzített 
egyéb szociális szempontok közül bármelyik további fenn áll, abban az esetben a maximális 
támogatási összeg 85%-a, azaz 10.625,-Ft adható. 


