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Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 

 
Előterjesztést készítette: Tóth Eszter szociális csoportvezető 
Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 
Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
nyílt pályázat keretében - az elmúlt évekhez hasonlóan - a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot meghirdette. Az ösztöndíjrendszerhez történő 
önkormányzati csatlakozás beküldési határideje: 2020. október 01. napja. A csatlakozási 
szándékról a Képviselő-testületnek kell döntenie.  
 
A pályázat lényege, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. 
 
A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. 
(XII.10.) számú rendelete értelmében a települési önkormányzati ösztöndíj havi összegét 
minden évben a Tisztelt Képviselő-testület határozza meg. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 

- települési önkormányzatok 
- megyei önkormányzatok 
- intézményi (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által nyújtott támogatás 

 
Önkormányzatunk 2003 óta minden évben csatlakozott a pályázati rendszerhez, s az 
önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét minden fordulóban 4.000.-Ft-ban határozta meg a 
Képviselő-testület, amelyhez a megyei önkormányzat – a diákok többségének – havi 1.000.-Ft 
támogatást adott, s ehhez a két önkormányzat támogatásával megegyező összegű központi 
támogatás (intézményi ösztöndíjrész) járult. 
 
Így a hármas forrásból az elmúlt évben 9 tanuló részesült, illetve részesül 10 hónapon keresztül 
8.000-10.000.-Ft összegű havi támogatásban.  
 
Fentiek értelmében kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Bursa Hungarica ösztöndíj-
rendszerhez való csatlakozás, valamint az önkormányzati ösztöndíjrész megállapítása 
tárgyában. 
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 17.  
 
          Koncz Imre 

polgármester 
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Határozati javaslat: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (IX.24.) határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. 
(XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 
adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában a települési 
önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: 2020. október 01. 
Felelős: Koncz Imre polgármester 


