
  

                                         
                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 
2017. évi fordulójára benyújtott pályázatokról  

                                 
                                 

                        
                                 

    Bodokós Ferenc polgármester 
                                 
                                 

                        
                                 

    Dr. Görög István jegyző 
    Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 
                                 
                                 
                                 
                                 

                   
                                 

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                 
                                 

                   
                                 

    nyílt szavazás, a tájékoztató elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 
47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület egyszerű 
többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének) 
igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
                                 
  Gencsapáti, 2016. november 10.                 
                                 
                                 
                                 

    (: Kissné Sághi Rita s.k. :)    (: Dr. Görög István s.k. :)     
     igazgatási előadó       jegyző       
                                 
                                 

 
 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 119/2016. (IX.8.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról, a 
testület egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert a pályázaton való részvételhez szükséges 
csatlakozási nyilatkozat aláírására, és Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus 
pályázatkezelő rendszerben történő regisztrálásra, valamint a Csatlakozási nyilatkozat aláírt, eredeti 
példányának megküldésére a Támogatáskezelő részére.  
A Képviselő-testület felkérte továbbá a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” típusú 
pályázatok kiírásáról. 
 
Az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat határidőben megküldésre került, a Pályázatkezelő 2016. 
szeptember 28-án a nyilatkozat beérkezését visszaigazolta, és a csatlakozást érvényesként 
befogadta. Az „A” és „B” típusú pályázati felhívásokat 2016. október 4-én a település honlapján 
közzétettük. 
A támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő 2016. november 8. volt, de 
tekintettel arra, hogy a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer 
egy héten keresztül nem működött, így a pályázni kívánók nem tudtak regisztrálni, a pályázat kiírója 
a támogatási kérelmek benyújtási határidejét egy héttel (2016. november 15-ig) meghosszabbította.    
 
 
A 2016. november 15-i benyújtási határidőig .. db „A” típusú pályázat került benyújtásra.  
(2015-ben 17 db „A” típusú, 2014-ben 17 db „A” típusú, 2013-ban 16 db „A” típusú, 2012-ben 15 db 
„A” típusú, és 1 db „B” típusú, 2011-ben 17 db „A” típusú pályázat került benyújtásra az 
Önkormányzathoz.)  
 
A polgármester a benyújtott pályázatokat 2016. december 8-ig bírálja el, majd az Ösztöndíjpályázat 
ütemterve alapján 2016. december 12-ig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra hozza a pályázat keretében általa biztosított támogatások 
összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat a döntésről, valamint a döntések indoklásáról.  
 
 
A benyújtott támogatási kérelmek alapján az Önkormányzatnak – a hatályos önkormányzati 
Szabályzatban meghatározott 3.000,- Ft/hó támogatási összeggel számolva – a 2017. évi 
költségvetésben e célra .. x 10 x 3.000,- Ft, összesen ...................,- Ft támogatást kell biztosítania.  
 
 
Jelen előterjesztéshez csatoljuk a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer elbírálásának 
rendjéről szóló Szabályzatot.  
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a csatolt 
határozati javaslatot fogadja el!  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

  

 

 

 

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára benyújtott 
kérelmekről és a megállapított támogatásokról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

   

   

 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – 
átruházott hatáskörben – bírálja el a benyújtott támogatási 
kérelmeket, majd gondoskodjon az Ösztöndíjpályázat 
keretében biztosított támogatások összesített adatainak a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település 
honlapján történő nyilvánosságra hozataláról, valamint a 
pályázók írásbeli értesítéséről. 

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal, 

2016. december 12. (2. pont) 
   

                              
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

S Z A B Á L Y Z A T A 
 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről 
 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § 
(1) bekezdésében, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési 
Feltételek 7. és 11. §-ai alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére az 
alábbi Szabályzatot alkotja.    

 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) E szabályzat célja, hogy meghatározza Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
pályázati feltételeit, mértékét, megállapításának módját.   

 

(2) A szabályzat hatálya a Gencsapáti község közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókra, valamint az adott év 
pályázati kiírásában meghatározott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettekre terjed ki.  

 
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat ösztöndíja pályázat alapján nyerhető el. A pályázat kiírásáról a 

polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást az Önkormányzat hirdetőtábláján és a 
település honlapján kell közzétenni.  

 

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

 

(3) A pályázatot kizárólag Gencsapáti Község Önkormányzata által kiadott 
formanyomtatványon lehet benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőig. 

 

(4) A pályázatok benyújtása kizárólag az Önkormányzat által a pályázók rendelkezésére 
bocsátott űrlapon történik, melyhez csatolni kell a pályázati kiírásban meghatározott 
mellékleteket.  
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. 



  

A pályázatok elbírálásának rendje 
 

3. § 
 
(1) A polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben: 
 

 a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő a pályázatból kizárja, és a 
kizáró döntést írásban indokolja; 

 b) a határidőben benyújtott és formai szempontból megfelelő érdemben elbírálja, a 
pályázót támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási kérelmét elutasítja, és a 
döntését írásban indokolja; 

 c) dönt a támogatás visszavonásáról, ha  

  ca) a támogatásban részesített elköltözik az önkormányzat illetékességi 
területéről; 

  cb) az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn; 

 d) határoz az ösztöndíjasok szociális rászorultságának évente egyszeri kötelező 
felülvizsgálatáról. 

 

(2) A támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját az Önkormányzat hirdetőtábláján és a 
település honlapján nyilvánosságra hozza. A lista a támogatott pályázók nevét és a megítélt 
havi támogatás összegét tartalmazza. 

 

(3) A polgármester a pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázókat írásban értesíti.  
 

(4) A pályázattal kapcsolatos döntés ellen a pályázók fellebbezéssel nem élhetnek.  
 
 

4. § 
 
A polgármester a pályázatok elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 
 

 a) a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat – kizárólag a pályázó 
szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján – érdemben elbírálja, és 
döntését írásban indokolja; 

 b) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és a döntését írásban indokolja. 

 
 

5. § 
 
(1) Az Önkormányzat szociális ösztöndíjrészének szociális rászorultsági feltételei: 
 

 a) jövedelmi viszonyok vizsgálata:  

  A bírálat során a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
jövedelmét kell vizsgálni, melynek meghatározásánál a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) a) pontjában foglaltakat kell 
figyelembe venni. 
Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha háztartásban az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át. (2011-
ben 85.500,- Ft-ot) 

 b) egyéb szociális helyzet: 

  Az elbírálás során – a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) - g) pontokban 
meghatározott szempontrendszeren túl – figyelembe veszi: 

 



  

  ba) a pályázó családi helyzetét (családban él, eltartottak száma, szülei el- vagy 
különváltak, árva vagy félárva, állami gondozott, gyámolt, önfenntartó, 
gyermeke van; 

  bb) a pályázó fogyatékosságát; 

  bc) beteg vagy rokkant személy a pályázó családjából; 

  bd) munkanélküliség a pályázó családjában; 

  be) a pályázó részsül-e kollégiumi ellátásban vagy ingázik. 
 

 c) Környezettanulmány: 
A polgármester a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok 
valódiságának megállapítására környezettanulmány lefolytatását rendelheti el. Ha a 
környezettanulmány megállapításai nem támasztják alá a pályázatban és a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát, a bizottság a pályázatot 
elutasítja. 

 
 

Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege 
 

6. § 
 
(1) A polgármester a szociális rászorultság feltételei – a jövedelmi viszonyok, az egyéb szociális 

helyzet – objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi összegéről. 
 

(2) Az önkormányzati támogatás mértéke: 3.000,- Ft/hó. 
 
 

Finanszírozási szabályok 
 

7. § 
 
(1) Az önkormányzati ösztöndíjra fordítható támogatási összeg mértékét Gencsapáti Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete minden alkalommal a csatlakozási szándékkal együtt 
határozza meg. 

 

(2) Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a mindenkori 
pályázati kiírásnak megfelelően történik. 

 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

8. § 
 
Jelen Szabályzat 2011. november 10-én lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása során kell 
alkalmazni.  
 
 
 

Gencsapáti, 2011. november 9. 
 
 
 

(: Dr. Görög István :) (: Kovács Vince :) 
jegyző polgármester 

 



  

Záradék: 
 
Jelen szabályzatot Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2011. (XI.9.) számú 
határozatával fogadta el. 
 
 
 
Gencsapáti, 2011. november 9. 
 
 
 

(: Dr. Görög István :)   
jegyző  

 
 

 

 

 


