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H e l y b e n

Tisztelt Közgyűlés!

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  az  Oktatási  Minisztérium a  települési  és  a  megyei 
önkormányzatok  együttműködésével  a  2000/2001.  tanév  során  létrehozta  és  beindította  a 
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot,  mely  a  felsőoktatási 
intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. 
Az  ösztöndíjrendszer  jogszabályi  hátteréül  az  felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) szolgál. 
A támogatáshoz a kormány mobilizálni kívánja mind a központi költségvetési, mind pedig az 
önkormányzati forrásokat. 

I. Tartalmi összefoglaló

A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  (a  továbbiakban: 
Ösztöndíj) egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál:

1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás 

Az Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni.  Ennek  megfelelően  az  önkormányzat  által  évente  kiírt  pályázat  helyben  kerül 
elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 

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. 

3.) Intézményi támogatás

Az Oktatási  és Kulturális  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 – az Oktatási  Közlönyben 
közzétett értékhatárig – kiegészíti. 
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A 2008. évi pályázathoz való csatlakozás feltételei hasonlóak az előző évihez. 
A pályázat „A” és „B” típusban történő kiírása kötelező jellegű. 

“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 

A  pályázatra  azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  hátrányos 
szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  jelentkezhetnek,  akik  a  képzésre  vonatkozó 
keretidőn  belül,  államilag  támogatott,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú 
alapképzésben,  mesterképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben,  felsőfokú  szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a rendvédelmi és 
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati 
kiírása  alapján  nem  jogosultak  továbbá  az  Ösztöndíjra,  a  középiskolai  akkreditált 
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, a külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állók,  valamint  a Doktori  (PhD) képzésben résztvevők sem felelnek meg a 
pályázati kiírás feltételeinek. 

“B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév

A  pályázatra  azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező  hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, 
teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú  alapképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben, 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók  közül  csak  azok részesülhetnek  ösztöndíjban,  akik  2008-ban  először  nyernek 
felvételt  felsőoktatási  intézménybe  és  tanulmányaikat  a  2008/2009.  tanévben  ténylegesen 
megkezdik.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a rendvédelmi és 
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati 
kiírása alapján a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő 
tanulók sem jogosultak az Ösztöndíjra.

A pályázók a pályázati kiírásban szereplő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban 
megadni. 

Az elmúlt évhez hasonlóan, az Általános Szerződési Feltételek 16. §-a ismételten kimondja, 
hogy az elbíráló szerv döntése ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet.

A pályázat kiírásának határideje: 2007. október 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 31.

2007. november 28-ig az önkormányzatnak el kell bírálnia a pályázatokat az “A” és a “B” 
típusú  pályázatokat  külön  kezelve  két  rangsort  felállítva.  (A  rangsorolás  a  megyei 
önkormányzatok  döntését  hivatott  elősegíteni.)  A bírálat  a  döntésről  szóló  önkormányzati 
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határozat  meghozatalával,  valamint  az  Általános  Szerződési  Feltételek  mellékletét  képező 
Bírálati lapok pontos kitöltésével történik. 
2007. december 10-ig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a pályázatok 
eredményeit és írásban értesíteni a pályázókat a döntésről, valamint a döntés indoklásáról.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Az  ösztöndíj  elbírálása  kizárólag  szociális  rászorultság  alapján, a  pályázó  tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. A szociális rászorultság feltételeit a 2. sz. illetve a 3. sz. 
melléklet tartalmazza.

Az  ösztöndíj  pályázathoz  való  csatlakozás  révén  az  önkormányzat  a  szociálisan  nehéz 
helyzetben  élők  esélyegyenlőségét  kívánja  biztosítani  azzal,  hogy  a  rászoruló  családok 
gyermekeinek továbbtanulásához nyújt anyagi segítséget.

III. Előzmények

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata szerint 2007-ben összesen 399 
fő kapott ösztöndíjat, ebből 375 fő „A” típusú, 24 fő pedig „B” típusú pályázat alapján. Az 
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztályra összesen 641 db - ebből 
612 db „A” típusú és 29 db „B” típusú - pályázat érkezett.

Javaslom,  hogy  2008.  évben  400  pályázó  részesüljön  3.000.-Ft/fő/hó  önkormányzati 
támogatásban, melynek megoszlása: „A” típusú: 370 fő, „B” típusú: 30 fő. 
Javaslom továbbá, hogy amennyiben az engedélyezett „B” típusú keret összegéig nem érkezik 
elegendő számú érvényes pályázat, akkor a megmaradó keret szám az „A” típusú pályázatra 
biztosított keretszámot növelje.

IV. Várható szakmai hatások

A pályázathoz való csatlakozással elérjük azt a célt, hogy a nehéz anyagi körülmények között 
élő családok gyermekeit kedvezőbb helyzetbe hozzuk a munkaerő piacon.

V. Várható gazdasági hatások

Az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az általa megítélt havi támogatási 
összeget “A” típusú támogatott esetén 10 hónapon, “B” típusú támogatott esetén 30 hónapon 
keresztül akkor is az általa támogatásban részesített – és a folyósítás feltételeinek megfelelő – 
pályázók  rendelkezésére  bocsátja,  ha  a  támogatásban  részesített  pályázók  részére  sem  a 
megyei önkormányzat,  sem az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem folyósít kiegészítő 
támogatást. 

VI. Kapcsolódások

A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyei megnőnek, várhatóan 
kevesebb munkanélküli támogatása terheli ezzel a szociális ellátó rendszert. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előkészítés során vitás kérdések nem maradtak fenn.
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VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Hangsúlyozandó, hogy az önkormányzat az esélyegyenlőség biztosítása érdekében támogatja 
a tehetséges, tanulni szándékozó – de nehéz anyagi körülmények között élő – fiatalokat, és 
ezért a 2000/2001. évtől beindított Ösztöndíj pályázathoz eddig minden évben csatlakozott.

Kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést  járuljon  hozzá,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi 
fordulójában  részt vegyen. 

Miskolc, 2007. augusztus 16.

S z ű c s  Erika
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Határozati javaslat:

A Közgyűlés  megtárgyalta  a „Miskolc Megyei  Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2008.  évi  fordulója”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

A Közgyűlés:

1.  Engedélyezi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon az Oktatási 
és  Kulturális  Minisztérium  által  meghirdetett  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzat  Ösztöndíjpályázathoz,  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  1.  sz. 
mellékletben szereplő Nyilatkozat aláírására.

Felelős  :   Polgármester
Közreműködik  :      Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Határidő  :   azonnal

2. Engedélyezi az előterjesztésben szereplő 400 fő keretösszegig a pályázatok befogadását, 
melyből 370 db-ot „A” típusúként 30 db-ot ”B” típusúként lehet benyújtani. Amennyiben 
az engedélyezett „B” típusú keret erejéig nem érkezik elegendő számú érvényes pályázat, 
akkor a megmaradó keret szám az „A” típusú pályázatra biztosított keretszámot növeli. 
Egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  2008.  évi  költségvetésben  pályázati 
önrészként  biztosítsa  a  3.000.-  Ft/fő/hó  összeget,  melyből  az  „A”  típusban  nyertes 
pályázók  2008.  márciusától,  a  „B”  típusban  nyertes  pályázók  2007.  októbertől 
részesüljenek ösztöndíjban.

Felelős:  Polgármester
Közreműködik:     Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Határidő:  2008. évi költségvetés elfogadása

3. Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  pályázati  feltételeinek  kiírására  –  a  2.,  3.  sz.  mellékletek  szerint  – 
valamint  a  pályázattal  kapcsolatos  döntést  megelőző  adminisztrációs  tevékenységek 
lebonyolítására.

Felelős: Polgármester
Közreműködik:    Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Határidő: 2007. október 1. és 2007. november 28.

4. Felhatalmazza  az  Ifjúsági,  Szociálpolitikai  és  Sport-,  és  az  Oktatási  és  Kulturális 
Bizottságot, hogy a pályázatokkal kapcsolatos döntéseket együttes ülésen hozzák meg, a 
4. sz. mellékletben alkalmazandó bírálati szempontok alapján. 

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 

     Oktatási és Kulturális Bizottság
Határidő: 2007. november 28.
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1. sz. melléklet 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

B u d a p e s t
Pf. 920.
1244

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott  Káli  Sándor, mint  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának 

polgármestere jelen  nyilatkozat  aláírásával  igazolom,  hogy  az  önkormányzat  a 

jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és  visszavonhatatlan  döntést  hozott  arról,  hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához. 

Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat  2008.  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. 

Miskolc, 2007. szeptember 20.

P. H. 

  Káli Sándor 
  polgármester 
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2. sz. melléklet
“A” típusú pályázat

P Á L Y Á Z A T I    K I Í R Á S 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális 

Minisztériummal együttműködve 2008. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára
a 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I. félévére vonatkozóan

A  pályázatra  azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  hátrányos 
szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  jelentkezhetnek,  akik  a  képzésre  vonatkozó 
keretidőn belül államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben,  felsőfokú  szakképzésben  folytatják 
tanulmányaikat. 

Figyelem !

• Az  51/2007.  (III.26.)  Kormány  rendelet  1.§.  (2)  bekezdése  értelmében  nem 
részesülhetnek  Bursa  Hungarica  támogatásban  a  rendvédelmi  és  katonai 
felsőoktatási intézmények hallgatói. 

• A  középiskolai  akkreditált  iskolarendszerű  felsőfokú  szakképzésben  résztvevő 
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

• Doktori  (PhD)  képzésben  résztvevők  nem  felelnek  meg  a  pályázati  kiírás 
feltételeinek.

• Külföldi  intézménnyel  hallgatói  jogviszonyban  állók  nem  jogosultak  a  Bursa 
Hungarica ösztöndíjra.

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2008/2009. 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  2007/2008.  tanév  II.  félévére  már  beiratkozzon  a 
felsőoktatási intézménybe.

• Amennyiben  a  pályázó  egy  időben  több  felsőoktatási  intézménnyel  is  hallgatói 
jogviszonyban  áll,  pályázatában  csak  azt  a  felsőoktatási  intézményt  kell 
megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. 
A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés 
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. (2007/2008. 
tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve.)

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március. 

Az  ösztöndíj-folyósítás  feltétele,  hogy  a  támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  a 
2007/2008. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra 
való jogosultságát elveszíti.



Az  ösztöndíj  csak  azokban  a  hónapokban  kerül  folyósításra,  amelyekben  a  pályázó 
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  pályázati  űrlapon  rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a  megyei  önkormányzat  és  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő 
Igazgatósága  részére  –  kizárólag  az  ösztöndíjpályázat  lebonyolítása  és  a  támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Oktatási  és  Kulturális 
Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága  személyes  adatait  az  ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  a  pályázáskor  rendelkezésre  bocsátott 
személyes  adatainak  az  azonosítás  célja  érdekében  szükséges  mértékben  történő 
nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon 
(postai úton) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.       

A pályázati űrlapok és azok kötelező mellékletei a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, 
Családvédelmi  és  Foglalkoztatáspolitikai  Főosztályán  (Miskolc,  Petőfi  u.  39.)  és  az 
Interneten a www.miskolc.hu címen szerezhetők be.

A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kitöltött,  eredeti Jogviszony-
igazolás.

A  pályázó  a  következő  személyi  és  egyéb  adatait  köteles  a  pályázatban  megadni:  név, 
oktatási  azonosítószám,  állandó  lakcím,  tartózkodási  cím,  telefonszám,  anyja  születési 
(leánykori)   neve,  születési  helye  és  ideje,  felsőoktatási  intézmény,  kar,  szak/szakpár 
megnevezése.  A  pályázó  az  intézmény  kar  és  szak/szakpár  teljes  nevét  a  2007.  évi 
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.  A személyi adatokat személyi 
igazolvány, illetve lakcímkártya fénymásolatával köteles igazolni.

Pályázatot  nyújthat  be: Akinek  családjában  az  egy főre  jutó havi  nettó  jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150 %-át. (Jelenleg 40.695.- Ft)

http://www.miskolc.hu/


A pályázónak  a  szociális  rászorultsága  igazolására,  kötelező  mellékletként  az  alábbi 
okiratokat kell csatolnia:
A  család  1  főre  jutó  nettó  jövedelmének  hivatalos  igazolása.  A  jövedelem  számításánál 
irányadó időszak, és az igazolás módja:
a.) munkabér  esetén  az  előző  három hónap  nettó  jövedelem átlagáról  szóló  munkáltatói 

igazolás,
b.) álláskeresési  támogatásban  részesülőknél  a  megállapító  határozat  másolatának  és  az 

utolsó  három  havi  csekkszelvény  becsatolásával  az  előző  három  havi  átlag  alapján 
számolható nettó jövedelem,

c.) nyugdíjak, árvaellátás, családi pótlék, egyéb járadékok esetében a tárgy havi, vagy előző 
havi szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonat, 
vagy folyósító  szerv  igazolása  a  teljes  havi  összegről,  az  utolsó  évi  nyugdíjösszesítő 
fénymásolatának egyidejű csatolásával,

d.) vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról, 
és személyes nyilatkozat az előző három hónap nettó jövedelem átlagáról,

e.) egyéb rendszeres (pl. ingatlan bérbeadásából stb. származó) jövedelmek esetén az előző 
három hónap nettó bevétel átlagáról szóló igazolás,

f.) tartásdíj  esetén  – az  utolsó három hónap ténylegesen megfizetett  tartásdíj  összegének 
átlaga  –  a  szülők közötti  egyezség  jóváhagyásáról,  illetve  a  tartásdíj  megállapításáról 
szóló  jogerős  bírói  ítélet,  vagy  teljes  bizonyító  erejű  magán  okirat  fénymásolatának 
csatolásával,  a  ténylegesen  fizetett  tartásdíj  utolsó  három havi  átvételi  elismervénye, 
postai feladóvevénye. 

g.) az előző tanulmányi félévben – bármely jogcímen – kapott ösztöndíjról szóló igazolás, 
(családtagoké is)

h.) betegségről,  rokkantságról  szóló  házi-  vagy  kezelő  orvosi  igazolás,  illetve  OOSZI 
szakvélemény.

A  pályázati  űrlap  csak  a  fent  meghatározott  csatolandó  mellékletekkel  együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Megjegyzés:

A többször  módosított  1993.  évi  III.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján jövedelemnek  
minősül:

 “a) jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa)  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerint  meghatározott,  belföldről  vagy  külföldről  

származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy adóköteles,
ab)  az  a  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített  

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,  
valamint  a  fizetett  tartásdíj.  Ha  a  magánszemély,  az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  vagy  
egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás  alapjául  szolgáló  bevételt  szerez,  a  bevétel  
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő  
igazolt kiadásokkal,  ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.  Befizetési kötelezettségnek  
minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő  
egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás,  egészségbiztosítási  hozzájárulás  és  járulék,  
egészségügyi  szolgáltatási  járulék,  nyugdíjjárulék,  nyugdíjbiztosítási  járulék,  magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1.  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a  lakásfenntartási  támogatás,  az  

adósságcsökkentési támogatás,



2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.  
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön  
ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,
5.  a  személyes  gondoskodásért  fizetendő személyi  térítési  díj  megállapítása kivételével  a  súlyos  

mozgáskorlátozott  személyek  pénzbeli  közlekedési  kedvezményei,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  
fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;”

A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó: 

● ha egyedülálló, vagy szülője egyedül neveli a pályázót,
● a pályázó gyereket nevel,
● rokkant, fogyatékos személy van a családban,
● állandó lakóhelyén kívül folytat tanulmányokat.

A  települési  önkormányzat  a  határidőn  túl  benyújtott,  vagy  formailag  nem  megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizárja. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az  ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  haladéktalanul  (de  legkésőbb  15  napon  belül) 
írásban értesíteni a folyósító  felsőoktatási  intézményt,  és az OKM támogatáskezelőt  (1244 
Budapest,  Pf.  920).  Az  értesítési  kötelezettséget  a  hallgató  5  munkanapon  belül  köteles 
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok  helyének  megváltozása  (az  új  felsőoktatási  intézmény,  kar,  szak, 

munkarend, finanszírozási forma megadásával),
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása,
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az  ösztöndíjas  30  napon  belül  köteles  a  jogosulatlanul  felvett  ösztöndíjat  a  folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas  elköltözik  a  települési  önkormányzat  illetékességi  területéről.  A  települési 
önkormányzat  ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról.  A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette.

Az  önkormányzat  saját  maga  bírálja  el  a  beérkezett  pályázatokat,  döntéséről  és  annak 
indokáról értesíti  a pályázókat.  A döntés részletes indoklásáról az önkormányzat  kizárólag 
magának a pályázónak ad felvilágosítást. 

A támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. december 10-ig az önkormányzat 
hirdetőtábláján teszi közzé.



A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A pályázat beküldése kizárólag postai úton történik.

Cím:  Polgármesteri  Hivatal  Egészségügyi,  Családvédelmi  és  Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály

  3531. Miskolc, Petőfi S. u. 39. 



3. sz. melléklet
“B” típusú pályázat

P Á L Y Á Z A T I    K I Í R Á S 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális 

Minisztériummal együttműködve a 2008. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A  pályázatra  azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező  hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások;
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, 
teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú  alapképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben, 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók  közül  csak  azok  részesülhetnek  ösztöndíjban,  akik  2008-ban először  nyernek 
felvételt  felsőoktatási  intézménybe  és  tanulmányaikat  a  2008/2009.  tanévben  ténylegesen 
megkezdik.

Figyelem!
• Az  51/2007.  (III.26.)  Kormány  rendelet  1.§.  (2)  bekezdése  értelmében  nem 

részesülhetnek  Bursa  Hungarica  támogatásban  a  rendvédelmi  és  katonai 
felsőoktatási intézmények hallgatói. 

• A  középiskolai  akkreditált  iskolarendszerű  felsőfokú  szakképzésben  résztvevő 
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2008/2009. tanév I. féléve. 

Az  ösztöndíj-folyósítás  feltétele,  hogy  a  támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  a 
2008/2009. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra 
való jogosultságát elveszíti.

Az  ösztöndíj  csak  azokban  a  hónapokban  kerül  folyósításra,  amelyekben  a  pályázó 
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  felsőoktatási  intézménybe 
történő felvételi  vizsgája eredményéről  az Országos Felsőoktatási  Információs  Központ az 



Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium Támogatáskezelő  Igazgatóságának,  illetve  a  támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  pályázati  űrlapon  rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a  megyei  önkormányzat  és  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő 
Igazgatósága  részére  –  kizárólag  az  ösztöndíjpályázat  lebonyolítása  és  a  támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Oktatási  és  Kulturális 
Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága  személyes  adatait  az  ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  a  pályázáskor  rendelkezésre  bocsátott 
személyes  adatainak  az  azonosítás  célja  érdekében  szükséges  mértékben  történő 
nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon 
(postai úton) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.       

A pályázati űrlapok és azok kötelező mellékletei a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, 
Családvédelmi  és  Foglalkoztatáspolitikai  Főosztályán  (Miskolc,  Petőfi  u.  39.)  és  az 
Interneten a www.miskolc.hu címen szerezhetők be.

Pályázatot  nyújthat  be: Akinek  családjában  az  egy főre  jutó havi  nettó  jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150 %-át, (jelenleg: 40.695.- Ft.)

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név, 
oktatási  azonosítószám,  állandó  lakcím,  tartózkodási  cím,  telefonszám,  anyja  születési 
(leánykori)  neve, születési  helye és ideje, középiskolájának neve és címe, az érettségi éve, 
az(ok)  a  felsőoktatási  intézmény(ek),  kar(ok),  szak(ok),  ahol  a  pályázó  felsőoktatási 
tanulmányokat kíván folytatni.  A pályázó az intézmény,  kar és szak/szakpár teljes nevét a 
2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.  A személyi adatokat 
személyi igazolvány, illetve lakcímkártya fénymásolatával köteles igazolni.

A  pályázónak,  szociális  rászorultsága  igazolására,  kötelező  mellékletként  az  alábbi 
okiratokat kell csatolnia:

A  család  1  főre  jutó  nettó  jövedelmének  hivatalos  igazolása.  A  jövedelem  számításánál 
irányadó időszak, és az igazolás módja:
a.) munkabér  esetén  az  előző  három hónap  nettó  jövedelem átlagáról  szóló  munkáltatói 

igazolás,
b.) álláskeresési  támogatásban  részesülőknél  a  megállapító  határozat  másolatának  és  az 

utolsó  három  havi  csekkszelvény  becsatolásával  az  előző  három  havi  átlag  alapján 
számolható nettó jövedelem,

c.) nyugdíjak, árvaellátás, családi pótlék, egyéb járadékok esetében a tárgy havi, vagy előző 
havi szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonat, 
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vagy folyósító  szerv igazolása  a  teljes  havi  összegről,  az  utolsó  évi  nyugdíjösszesítő 
fénymásolatának csatolásával,

d.) vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról, 
és személyes nyilatkozat az előző három hónap nettó jövedelem átlagáról,

e.) egyéb rendszeres (pl. ingatlan bérbeadásából stb. származó) jövedelmek esetén az előző 
három hónap nettó bevétel átlagáról szóló igazolás,

f.) tartásdíj  esetén – az utolsó három hónap ténylegesen megfizetett  tartásdíj  összegének 
átlaga  – a  szülők közötti  egyezség jóváhagyásáról,  illetve  a  tartásdíj  megállapításáról 
szóló  jogerős  bírói  ítélet,  vagy  teljes  bizonyító  erejű  magán  okirat  fénymásolatának 
csatolásával,  a  ténylegesen  fizetett  tartásdíj  utolsó  három havi  átvételi  elismervénye, 
postai feladóvevénye

g.) az előző tanulmányi félévben – bármely  jogcímen – kapott ösztöndíjról szóló igazolás, 
(családtagoké is)

h.) betegségről,  rokkantságról  szóló  házi-  vagy  kezelő  orvosi  igazolás,  illetve  OOSZI 
szakvélemény.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Megjegyzés:

A többször  módosított  1993.  évi  III.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján jövedelemnek  
minősül:

 “a) jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa)  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerint  meghatározott,  belföldről  vagy  külföldről  

származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy adóköteles,
ab)  az  a  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített  

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint  

a  fizetett  tartásdíj.  Ha  a  magánszemély,  az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  vagy  egyszerűsített  
közteherviselési  hozzájárulás  alapjául  szolgáló  bevételt  szerez,  a  bevétel  csökkenthető  a  személyi  
jövedelemadóról  szóló  törvény  szerint  elismert  költségnek  minősülő  igazolt  kiadásokkal,  ennek  
hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az  
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,  
egészségbiztosítási  hozzájárulás  és  járulék,  egészségügyi  szolgáltatási  járulék,  nyugdíjjárulék,  
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1.  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a  lakásfenntartási  támogatás,  az  

adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.  

20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön  
ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,
5.  a  személyes  gondoskodásért  fizetendő személyi  térítési  díj  megállapítása kivételével  a  súlyos  

mozgáskorlátozott  személyek  pénzbeli  közlekedési  kedvezményei,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  
fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;”

A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó: 

● ha egyedülálló, vagy szülője egyedül neveli a pályázót,
● a pályázó gyereket nevel,



● rokkant, fogyatékos személy van a családban. 

A  pályázó  a  felvételi  értesítő  másolatának  megküldésével  köteles  írásban  2008. 
szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi 
meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as 
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki 
értesítési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  az  ösztöndíj  folyósításából  és  az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a  „B” típusú pályázat  során támogatásban részesülő ösztöndíjas  a támogatás 
időtartama  alatt  sikeresen  pályázik  „A”  típusú  ösztöndíjra,  „B”  típusú  ösztöndíját 
automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az  ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  haladéktalanul  (de  legkésőbb  15  napon  belül) 
írásban értesíteni a folyósító  felsőoktatási  intézményt,  és az OKM támogatáskezelőt  (1244 
Budapst,  Pf.  920).  Az  értesítési  kötelezettséget  a  hallgató  5  munkanapon  belül  köteles 
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok  helyének  megváltozása  (az  új  felsőoktatási  intézmény,  kar,  szak, 

munkarend, finanszírozási forma megadásával),
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása,
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az  ösztöndíjas  30  napon  belül  köteles  a  jogosulatlanul  felvett  ösztöndíjat  a  folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. 
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat  által 
kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést  egyéb  módon  kifejezetten  megtagadja,  az  önkormányzat  az  ösztöndíjas 
szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas  ösztöndíját elveszíti. A 
települési  önkormányzat  ebben  az  esetben  határozatban  rendelkezhet  a  támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg. 

A  felsőoktatási  intézménybe  jelentkezők  számára  megítélt  támogatást  az  önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi  területéről.  A  települési  önkormányzat  ebben  az  esetben  határozatban 
rendelkezhet  a  támogatás  visszavonásáról.  A  határozat  csak  a  meghozatalát  követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette.

Az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja. 



Az  ösztöndíj  elbírálása  kizárólag  a  szociális  rászorultság  alapján,  a  pályázó  tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 

A  döntés  részletes  indoklásáról  az  önkormányzat  kizárólag  magának  a  pályázónak  ad 
felvilágosítást.  A pályázó személyi  igazolványa  számának és esetlegesen egyéb személyes 
adatainak megadásával igazolja személyazonosságát. 

Az önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, döntéséről és annak 
indokáról értesíti  a pályázókat.  A támogatásban részesített  ösztöndíjasok listáit  2007. 
december 10-ig az önkormányzat hirdetőtábláján teszi közzé.

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A pályázat beküldése kizárólag postai úton történik. 

Cím:  Polgármesteri  Hivatal  Egészségügyi,  Családvédelmi  és  Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 
3531. Miskolc, Petőfi S. u. 39. 



4. sz. melléklet

Bírálati szempontok az “A” típusú pályázatnál

A pályázók pontokat kapnak.

1. Az egy főre jutó jövedelemért kapott pont:
    a jövedelem osztva 1000-rel

2. -1 pontot jelent:
•  ha egyedülálló, vagy szülő egyedül neveli a pályázót
•  a pályázó gyereket nevel
•  rokkant, fogyatékos személy van a családban
• állandó lakóhelyén kívül folytat tanulmányokat. 

Sorrendbe (növekvő) állítva, a pontok alapján történik a döntés. 

Bírálati szempontok az “B” típusú pályázatnál

A pályázók pontokat kapnak.

1. Az egy főre jutó jövedelemért kapott pont:
    a jövedelem osztva 1000-rel

2. -1 pontot jelent:
• ha egyedülálló, vagy a szülő egyedül neveli a pályázót
• a pályázó gyereket nevel
•  rokkant, fogyatékos személy van a családban

Sorrendbe (növekvő) állítva, a pontok alapján történik a döntés. 
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