
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján biztosított 
jogkörében eljárva, valamint csatlakozva az Emberi Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: 
Minisztérium) által kezdeményezésre kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 
pályázathoz, a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy a szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése 

érdekében, elérhetővé tegye az első diploma megszerzését mindazok számára, akiknek a 
felsőoktatásba történő bejutás, illetve a felsőoktatási tanulmányaik folytatása szociális 
helyzetük miatt nehézségekbe ütközik. 

 
(2) E rendelet meghatározza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 

támogatás feltételeit, a pályázók körét, a támogatás mértékét és annak időtartamát. 
 

2. § 
 

(1) A támogatás iránti kérelmeket a pályázati felhívásban megjelölt eljárásrend szerint és 
határidőn belül kell benyújtani a polgármesternek címezve.  

 
(2) A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően 
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázó részére. A személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

 
(3) Jövedelem számítására irányadó időszak vonatkozásában a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 10. § (2) bekezdése az 
irányadó. Jövedelemszámításra a Szoctv. 10. § (1) bekezdése, (3)-(7) bekezdései irányadóak. 

 
(4) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott jövedelem. 
 

II. 
A felsőoktatási támogatás feltételei, a pályázók köre, a támogatás mértéke és annak időtartama 

 
3. § 

 
(1)1 A támogatás feltételei: Az ösztöndíj támogatásban azok a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetve a pályázat benyújtásának évében a középiskola végzős, 

                                                 
1 Módosította az 5/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018. január hó 28. napjától. 
  Módosította a 8/2020.(II.02.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. február hó 03. napjától. 
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    Módosította az 5/2023.(II.27.) önkormányzat rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. 
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érettségi előtt álló tanulói részesülhetnek, akiknek háztartásában az egy főre eső havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át. 

 
(2) A kérelmező (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyain belüli szociális helyzetének 

megítélése vonatkozásában a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  

 
(3) Az ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása kizárólag a pályázó szociális 

rászorultsága alapján, a tanulmányi eredmény figyelmen kívül hagyásával történik. 
 
(4) A pályázók köre: 
 a) „A" típusú pályázat esetén: A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 
b) „B” típusú pályázat esetén: A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:  

ba) a pályázat benyújtása évének szeptember 1-jén kezdődő tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy  

bb) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; és a pályázat benyújtásának évét követő év tanévétől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 
(5) Az ösztöndíj támogatás időtartama: 

a) Az „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, 
b) A „B” típusú pályázat esetén háromszor 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév. 

 
(6)1 Balassagyarmat Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a támogatás mértékét 

legfeljebb 11.000,- forintban határozza meg, amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre 
eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át. 
Amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem a szociális vetítési 
alap összegének 300 %-a és 600 %-a közé esik, a támogatás mértéke legfeljebb 7.000,- 
forint. 

 
(7)2 A Polgármester gondoskodik a pályázatok pályázati felhívásban közzétett időpontig, az 

EPER-Bursa rendszerében történő érkeztetéséről, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett 
pályázatokat és intézkedik bírálati döntésének a rendszerben történő rögzítéséről, majd a 
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon nyilvánosságra 
hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa 
nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER - Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan, vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint 
döntésének indokolásáról. 

 
4. § 
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(11) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV.2.) számú önkormányzati rendelet alapján 
az adott tanulmányi félévre a Polgármester már megállapította a felsőoktatási tanulmányokat 
folytatók szociális támogatását. 

 
(2) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 

folyósítása teljes egészében szünetel. 
 
(3)2 A Polgármester határozattal megszünteti annak a hallgatónak az ösztöndíj támogatását, 

akinek balassagyarmati lakóhelye a döntést követően bármely ok miatt megszűnik. 
 

III. 
A megítélt ösztöndíj támogatás technikai és pénzügyi lebonyolítása 

5. § 
(1)3  
 
(2) A Balassagyarmat Város Önkormányzata által meghozott döntést követően a megyei 

önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az 
időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőhöz (továbbiakban: Támogatáskezelő). Ezt követően a Támogatáskezelő 
értesíti a nem támogatott pályázókat, valamint az „A” és "B" típusú támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről. 

 
(3) A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként 

előre egy összegben átutalni a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
 

IV. 
A felsőoktatási ösztöndíj pénzügyi fedezete 

6. § 
 
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pénzügyi fedezete évente az 

Önkormányzat éves költségvetésének a szociális kiadások előirányzatában kerül 
meghatározásra. 

V. 
Záró rendelkezés 

7. § 
 
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet, a 
Minisztérium évenként kiadott utasításai, különösen a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatásról szóló „Általános Szerződési Feltételek” című 
leirata, valamint a Támogatáskezelő közleményei az irányadók. 

 
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg a 

22/2005.(IX.29.) rendelet valamint az azt módosító 24/2005.(X.21.) 5.§, 25/2007.(IX.27.), 
29/2008.(X.16.), 45/2012.(X.10.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. november hó 05.  
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 
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