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Az önkormányzat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a felsőoktatási 

ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

számára elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. 

Az Oktatási Minisztérium a helyi és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2001/2002. 

tanév során létrehozta és beindította a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények – államilag támogatott képzésben és 

költségtérítéses képzésben részt vevő – hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres 

anyagi segítséget. 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 

három forrás szolgál: 

- Települési Önkormányzat 

A legtöbb helyi ismeret birtokában elbírálja a rászorultságot, melynek érdekében évente kiírja a 

Bursa Hungarica pályázatot. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az 

önkormányzat. 

- Megyei Önkormányzat: 

A helyi önkormányzat által támogatott pályázók számára megítélt ösztöndíj összegét tetszőleges 

összeggel kiegészítheti. 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma: 

A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon járul hozzá, hogy a települési 

(és a megyei) megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati 

támogatással megegyező mértékben - az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig - kiegészíti. 

 

SÖJTÖR  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 

 

1. Azok a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási intézményben 

tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók részesíthetők támogatásban, akiknek a 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat elbírálásának 

évében január 1-jén hatályos – a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott – minimálbér összegének 140 %-át (147.000,- Ft-ot). 
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2. További szempontok az ösztöndíj támogatásban részesülő pályázók pályázatainak 

rangsorolásához az alábbi sorrendet figyelembe véve: 

2.1. árva vagy félárva, 

2.2. eltartója vagy szülője munkanélküli, illetve valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesül, 

2.3. családjában a pályázón kívül eltartottak, különösen iskolai tanulmányokat folytató 

személyek vannak, 

2.4. a lakóhelyén kívül, lakóhelyétől távoli intézményben tanul, 

2.5. nem részesül kollégiumi ellátásban, 

2.6. tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg 

vagy rokkant van. 

 

Az 1-töl felfelé növekvő rangsort a meghatározott további szempontok alapján - az azonos 

kategóriába eső pályázók esetén - a családban az egy főre jutó havi jövedelem figyelembevételével 

kell felállítani. Az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultsága vehető figyelembe. 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

Az ösztöndíj támogatás havi összegét az önkormányzat pályázónként - maximum 5.000.-Ft 

összegben - állapítja meg. 

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA 

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév 

második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve); 

"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. 

tanév, a 2017/2018. tanév, és a 2018/2019. tanév) 

A „B” típusú pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.  

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő – mint pályázatkezelő – szervezet a felelős.  

Az ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos további szabályokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

a helyi önkormányzatok számára kiadott "Általános Szerződési Feltételek" tartalmazzák. 

 
 
 


