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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Oktatási Minisztérium a 2000/2001. tanévtől kezdődően beindította a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert a települési és a megyei önkormányzatok 
bevonásával. Komló Város Önkormányzata a 2000/2001. tanév óta részt vesz a pályázati rendszerben, 
a felsőoktatásban tanuló fiatalok esélyteremtése érdekében. 
 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-a, valamint a 2012. évi Általános Szerződési Feltételek 
rendelkeznek a támogatás folyósításának rendjéről, az egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
nyújtható támogatásokról, a támogatás igénylésének feltételeiről, a szociális rászorultság 
meghatározásáról. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak alapján a pályázati rendszerhez csatlakozni 
kívánó települések kiírják a pályázatot, valamint megküldik 2011. október 14. napjáig a csatlakozási 
nyilatkozatot. A csatlakozási nyilatkozatban az önkormányzat vállalhatja, hogy az on-line adatbázison 
rögzíti a Bursa pályázatban hozott döntését, valamint csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján – www.wekerle.gov.hu Bursa Hungarica oldalon - lévő 
tájékoztatás alapján a pályázati felhívás a 2012. évre vonatkozóan is kiírásra került, az általános 
szerződési feltételek, a pályázat „A” és B” típusú felhívása, a támogatással kapcsolatos tájékoztatás 
megtekinthető az oldalon, vagy az Intézmény-felügyeleti Irodán áttanulmányozható a teljes anyag, ami 
terjedelmi okok miatt nem kerül postázásra. 
 
A csatlakozási nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. napja. A pályázat kiírásának 
határideje: 2011. október 17. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14. napja. 
 
A Képviselő-testület 28/2004. (X.5) számú rendéletében került szabályozásra az adható 
önkormányzati támogatás összege, mely a 2012. évi kiírás ismeretében került felülvizsgálatra. A 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.), amely 
részletesen szabályozza a jogszabály tervezetének megszerkesztésére és megszövegezésére, valamint a 
megalkotott jogszabály megjelölésének a jogszabály kihirdetése során történő megszövegezésére 
vonatkozó követelményeket. A Jszr.-t minden jogszabályra alkalmazni kell, így az önkormányzati 
rendeletekre is. Mivel a bursa  rendelet érdemi módosítása szükségessé vált, ezzel párhuzamosan a 
Jszr. által felállított követelményrendszer betartása kizárólag egy új rendelet megalkotásával 
valósítható meg. Az új rendelet tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Jat.) azon előírását, 
miszerint „a jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály 
az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes”. 
 
A Jszr. alapján jogszabály megjelölésére elsősorban a rugalmas hivatkozást használtuk, ezért a 
jogszabály számát és pontos jogszabály helyet nem jelöltük meg. 
 
Szakmai változások az új rendeletben alapvetően a függeléket érintik, melynél a „B” típusú pályázat 
esetében a támogatások összege minden kategóriában 1000.- Ft-tal kisebb összegben kerül 
megállapításra. Ennek egyik indoka, hogy az önkormányzat 30 hónapra vállalt kötelezettséget a 
támogatás megfizetésére. A változás másik indoka az, hogy az Általános Szerződési Feltételek évente 
felülvizsgálatot írnak elő a pályázók szociális körülményeire vonatkozóan, melyet azon hallgatók akik 
időközben tanulmányaikat megszakították nem teljesítettek. A változással arra szeretnénk ösztönözni a 
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pályázókat, hogy az ’A’ típusú támogatásra nyújtsanak be kérelmet, amely évente 10 hónapi 
támogatást biztosít. A szociális rászorultság megállapítása a család nettó jövedelme alapján történik, a 
nyugdíjminimum 28.500.- Ft. A 51/2007. (III. 26.) számú Korm. rendelet 18. §-a meghatározza a 
támogatás odaítélésének és a folyósításának szabályait, a pályázatok elbírálását az önkormányzatok 
hatáskörébe utalja. 
 
 
A rendelet tervezet részletes indokolása: 
 

Az 1. §-hoz 
 

A rendelet céljának meghatározása, amely a Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat támogatásra jogosultak körét határozza meg. 
 

A 2. §-hoz 
 

A Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása kérelmezésének 
szabályait határozza meg. 
 

A 3. §-hoz 
 
A támogatás igénylésénél a szociális rászorultság, valamint a pályázó és családja meghatározását 
szabályozza. 
 

A 4. §-hoz 
 

A támogatási keretösszeg biztosításának szabályait határozza meg. 
 

Az 5. §-hoz 
 

A támogatás elbírálásának és a pályázók értesítésének szabályait határozza meg. 
 

A 6. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg. 
 
A rendelet függeléke tartalmazza a támogatási kategóriák meghatározását az „A” és „B” típusú 
pályázók esetében. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet támogatni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2012. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Komló Város Önkormányzat a jogszabályoknak 
megfelelően visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójában. 
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2.) A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányukat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az „A” és „B” típusú pályázati felhívás 
megjelentetéséről legkésőbb 2011. október 17. napjáig az Általános Szerződési Feltételeknek 
megfelelően intézkedjen. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási 
Ösztöndíj-támogatáshoz való önkormányzati csatlakozási és az on-line adatszolgáltatási 
nyilatkozat aláírására. 

 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős::    Polics József polgármester 
                  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 20. 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…/2011. (… . …..) önkormányzati rendelete 
 

A „BURSA HUNGARICA” FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 

 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a pályázathoz való 
csatlakozásról szóló Általános Szerződési Feltételekben kapott felhatalmazás alapján a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására vonatkozóan a 
következő rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Komló Város Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj 
támogatásban részesíti az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat, akik a pályázati 
kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. 
 

2. § 
 
(1) A szociális ösztöndíj támogatás pályázat útján igényelhető. 
(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé. 
(3) A szociális ösztöndíjpályázatot az önkormányzat döntésétől függően évente kérelmezni 

kell. 
(4) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatásról írásban értesíti a pályázót. 
 

3. § 
 
(1) E rendelet vonatkozásában az tekinthető szociálisan rászorultnak, aki 

a) árva, félárva 
b) a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét, valamint 
c) vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg a szociális törvényben 

meghatározott összeget.  
 

(2)  
a) A pályázó családján a szociális törvényben meghatározottakat kell érteni. 

 5 



b) A pályázó jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem 
megállapításánál jövedelemnek a szociális törvényben meghatározott 
bevételeket kell tekinteni. 

 
 

4. § 
 
(1) A felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat képviselő-testületének illetékes 

bizottsága javaslatára a képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg. 
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összegét e rendelet függeléke 

tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat által biztosított, az alapkezelő igazgatóság által jogosulatlanság miatt 

visszautalásra kerülő támogatás összege általános tartalékba kerül. 
 

5. § 
 
(1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal pályázatot lebonyolító irodájához kell benyújtani. 
(2) Az Önkormányzat a „Bursa Hungarica” ösztöndíj támogatás iránti kérelem elbírálásával 

és a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos hatáskörét átruházza a 
polgármesterre. 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004. (X. 5.) számú Ökr. 

rendelete. 
 
 
Komló, 2011. szeptember 23. 
 
 
 
 
 
 
 Polics József           dr. Vaskó Ernő 
 polgármester        jegyző 
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F Ü G G E L É K 
 

a ………………sz. rendelethez a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz nyújtható támogatásáról 

 
„A” típusú pályázat esetén: 
 

(1)  Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 
a) a nyugdíjminimum 151% és 200 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén 

4.000.- Ft/hó,  
b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % között egy főre jutó jövedelem esetén 

4.500.- Ft/hó,  
c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 5.000.- 

Ft/hó, 
d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó. 

 
 
 
„B” típusú pályázat esetén: 
 
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

 
a) a nyugdíjminimum 151 % és 200 % közötti egy főre jutó jövedelem 

esetén 3.000.- Ft/hó 
b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % közötti egy főre jutó jövedelem 

esetén 3.500.- Ft, 
c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 

4.000.- Ft/hó, 
d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó 
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