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ELŐTERJESZTÉS 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. 
évi pályázati fordulójának csatlakozási nyilatkozatáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a 
felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi 
költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 

 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon 
a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság 
elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként 
állapítja meg az önkormányzat. 
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(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 
fedezendő ösztöndíj összegét. 
(Az (1) és (2) forrás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.) 

 
(3) Intézményi támogatás 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)  a felsőoktatásban 
már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat 
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben 
– a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként 
közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 
2021. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (A (3) forrás: intézményi ösztöndíjrész.) 

 
Részvételi feltételek 

 
1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való 
részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a 
Kormányrendelet 18. § (4) bekezdése szerint, valamint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójának eljárásrendje - Általános Szerződési 
Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” című dokumentumban (a továbbiakban: 
ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik. 

 
2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé. 
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen 
csökkenti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és 
humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – 
azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen csökkentve így a 
téves adatszolgáltatás lehetőségét. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük 
nyílik arra, hogy EPER-Bursa felhasználói fiókjukban az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig 
nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok – a korábbi gyakorlathoz 
igazodva – a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan 
bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által 
meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési 
önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből 
kinyomtatott pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok 
befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben. 
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3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa 
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a 
pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa rendszerhez 
nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak 
csatlakozni, azaz a pályázati felhívásokat sem teheti közzé, EPER-Bursa rendszerben nem 
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 

 
4. A belépéshez felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció 
megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok részére. 
A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat 
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: 
Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát 
ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. 

 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 1. (postabélyegző). 

 
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a 
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. 
A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent  anyagi kötelezettségvállalást, 
az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek 
odaítéléséről. 

 
5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó 
települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően 
legkésőbb 2021. október 5-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" 
típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) 
számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell 
tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az 
alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását, 
valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati 
kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF 6. 
és 7. pontjának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni. A támogatás 
folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 2022. évi Eljárásrend 
- Általános Szerződési Feltételek alapján. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. 
sz. mellékletét képező „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. Lebonyolítási Ütemterve” című dokumentum tartalmazza. 

 
Önkormányzati ösztöndíjrész: 

 
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszköz-átadásként utalják 
át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét. Az 
utalás határidejét az ÁSZF 19. pontja tartalmazza. 
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2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán 
keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási 
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. 
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát és az EPER-Bursa 
rendszerben tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át 
az önkormányzati támogatás. 

 
3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újra csoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
pénzeszköz-átadásként utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban 
az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után átutalta a pontos támogatási 
összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára. 

 
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése legkorábban a tavaszi 
félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási 
intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult 
hallgatónak. 

 
5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán 
szereplő, az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki 
mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási 
intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető 
önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára. 

 
6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett 
önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok 
bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére 
– 
nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már 
korábban megítélt támogatást. 

 
Intézményi ösztöndíjrész: 
 
A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal 
azonos rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra 
jogosult hallgató bankszámlájára. 

 
A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2021. október 5. 

 
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell 
közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot 
köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának 
megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási nyilatkozatnak a 
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Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az "A", mind 
a "B" típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-
Bursa rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak a 
Támogatáskezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el. 
 
 

A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 
1) A pályázók köre 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud 
igazolni.] Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 
képzésben vesz részt. 

 
a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 

 
b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még 
nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
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a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 
2) A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani személyesen  vagy postai úton. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 
2021. november 5. 

 
Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek 
a) Az ösztöndíj időtartama: 
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. 
tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve); 
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2022/2023. tanév, a 2023/2024. és a 2024/2025. tanév). 
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli 
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 
4.17. pontját). 
 
A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és 
bírálati döntését 2021. december 6-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A fenti 
határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még 
abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az 
önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány 
jelentkezik. 
Amennyiben az önkormányzat olyan pályázatról hoz támogatási döntést, amely pályázat az 
EPER-Bursa rendszerben nem került rögzítésre, véglegesítésre és a pályázati űrlapon 
megjelölt önkormányzathoz benyújtásra, a támogatási döntés érvénytelen, még abban az 
esetben is, ha az önkormányzat határozatban rögzíti. Az ilyen határozatok befogadását a 
Támogatáskezelő külön értesítés nélkül elutasítja. 
 
A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott, 
aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít 
irattára számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből 
formai okból kizárt pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit – az 
"A" típusú támogatottak esetében kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal 
együtt – 2021. december 7-ig elküldi a Támogatáskezelő részére. A bírálati anyagot a 
Támogatáskezelőnek címzett borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell 
eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon fel kell tüntetni: „Bursa Hungarica 2022. 
évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A Támogatáskezelő az önkormányzat által nem a 
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határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, vagy rosszul postázott döntési anyagért és 
az abból eredő károkért felelősséget nem vállal. 
A települési önkormányzat 2021. december 8-ig köteles döntéséről és annak indokairól 
az EPER- Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a 
pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat 
épületében megtekinthessék. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés 
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást 
eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat 
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 

 
A települési önkormányzat 2021. december 8-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" 
és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes 
megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által 
informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban 
részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására. 

 
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon 
pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott 
döntési lista, amely tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi 
összegét; 
- "A" típusú támogatottak esetében a felsőoktatási intézmény által kibocsátott 
jogviszony- igazolás. 

 
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, 
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem támogatott döntési lista. 

 
A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon 
pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból 
kizárt döntési lista, 
- "A" típusú támogatottak esetében a felsőoktatási intézmény által kibocsátott jogviszony- 
igazolás, amennyiben benyújtásra került. 

 
A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat 
nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért 
a Támogatáskezelő felelősséget nem vállal. A Pályázati űrlapot és a benyújtott 
mellékleteket (a hallgatói jogviszony-igazolás kivételével) sem eredetiben, sem 



8  

másolatban nem kell megküldeniük, azt az önkormányzatnak kell megőriznie. 
 
  A  képviselő-testület 2021. évre 5000.- Ft/hó/fő támogatást  hagyott jóvá. 
  A Képviselő-testület a 116/2020. (IX.16.) számú határozatával hagyta jóvá Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatainak elbírálási rendjéről szóló 
szabályzatot, mely módosítását javaslom, a határozati javaslat alapján. 

  A módosítás indoka az, hogy a 2020. évben leadott pályázatok vizsgálatánál kiderült, hogy a 
pályázók családjában (összesen nyolc darab pályázat érkezett) - egyetlen esetet kivéve -, az egy 
főre jutó nettó jövedelem, a mindenkori öregségi nyugdíj (28.500,- forint) legkisebb összegének 
300 %-át (85.500,- forint) meghaladta. 
Fentiek miatt indokolt, hogy a szociális rászorultság vizsgálatánál a jövedelemhatárokat ne az 
öregségi nyugdíjminimumhoz, hanem a mindenkori nettó minimálbér összegéhez igazítsuk. 
Pontosítva, tehát a jövedelemhatárt, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 
megállapított alapbér kötelező legkisebb összegéhez (minimálbér) kívánjuk igazítani, amely a 
teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén bruttó 167.400,- forint (nettó 
111.321,- forint). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat támogatni 
szíveskedjék. 

      
 HATÁROZATI JAVASLAT I. 

                                   Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2021. (IX.22.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának 
csatlakozási nyilatkozatáról 

 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében regisztrál a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntést az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus adatbázisban rögzíti. 

4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat 
aláírására. 

5. A képviselő-testület kiírja a 2022. évre az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot, azt 
meghirdeti a helyben szokásos módon. 
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6. Az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét hallgatónként 5000.-Ft./hó összegben 
határozza meg az e célra 2022. évi költségvetésében biztosított pénzügyi keret erejéig. 

 
Felelős: polgármester, bizottsági elnök Hatósági és Titkársági Osztály útján  
Határidő: a csatlakozásra 2021. október 1. 

          
HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2021. (IX.22.) határozata 

          A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer            
elbírálásáról szóló helyi szabályzat módosításáról 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 116/2020. (IX.16.) számú 
határozatával jóváhagyott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatainak elbírálási rendjéről szóló szabályzatot az alábbi módon módosítja: 
 
„Az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át. 
A pályázatok rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik: 
A  pályázó  családjában az egy főre jutó nettó jövedelem  a  mindenkori öregségi nyugdíj 

(továbbiakban: nyugdíjminimum) legkisebb összegét 
a) nem haladja meg: 25 pont 
b) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át: 20 pont 
c) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át: 15 pont 
d) nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át: 10 pont 
e) nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át: 5 pont 
f) a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: elutasítva.” 
 
szövegrész helyébe  
 

„Az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a havibér alkalmazásával, teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb 
nettó összegének (a továbbiakban: nettó minimálbér) 200%-át. 
A pályázatok rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik: 
A  pályázó  családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem a nettó minimálbér legkisebb összegét 

a) nem haladja meg: 25 pont 
b) nem haladja meg a nettó minimálbér 100%-át: 20 pont 
c) nem haladja meg a nettó minimálbér 125%-át: 15 pont 
d) nem haladja meg a nettó minimálbér 150%-át: 10 pont 
e) nem haladja meg a nettó minimálbér 200%-át: 5     pont 
f) a nettó minimálbér 200%-át meghaladja: elutasítva.” 

 
                szöveg lép. 
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Felelős: bizottsági elnök Hatósági és Titkársági Osztály útján 
Határidő: elbírálásra 2021. december 6. 

 
 
  Aszód, 2021. szeptember  8. 
 
 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
         polgármester  
 
 
Látta:  
 
 

Dr. Lukács Adrienn 
          jegyző  
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