
 

                                        
                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                
                                

                       
                                

    Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához 

 

                                
                                

                       
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester  
                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 
Kissné Sághi Rita vezető főtanácsos 

 

                                
                                
                                
                                

                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) és (2) bekezdései alapján 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel 
az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

 

                                
                                
                                

  Gencsapáti, 2016. augusztus 31.                 
                                
                                
                                

    (: Kissné Sághi Rita s.k. :)   (: Dr. Görög István s.k. :)     
     vezető főtanácsos     jegyző      
                                
                                

 
 
 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szakminisztérium – a települési és megyei önkormányzatok közreműködésével – a 2000/2001-es 
tanév során hozta létre és indította el a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszert (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer), amely a felsőoktatási intézmények 
hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.  
A szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok számára is 
elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérése érdekében a kormány 
központi költségvetési és önkormányzati forrásokat mobilizál. 
 

Az Ösztöndíjrendszer egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetére a 
települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által nyújtott támogatás szolgál. 
 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
összeállította és megküldte az Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójával kapcsolatos 
tájékoztató csomagot.  
 
 
Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak az Ösztöndíjrendszerhez. Az 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési rendszerben (EPER-Bursa rendszer) történhet.  
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3. 
 
A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállallást, az 
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  
 
 
 

 

 

 

  

 
1. Önkormányzati regisztráció az EPER-Bursa rendszeren, majd a Csatlakozási nyilatkozat aláírt, 

eredeti példányának megküldése a Támogatáskezelő részére. Határidő: 2016. október 3. 
 

2. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatot (az „A” és „B” típusú pályázatot 
együttesen). Határidő: 2016. október 4.  
 

3. A pályázatok benyújtása. Határidő: 2016. november 8.  
 

4. Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett 
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti. Határidő: 2016. december 8.  

 

5. A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból kizárt 
pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő 
részére. Határidő: 2016. december 9. 

 

6. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra hozza az Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások 
összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének 
indokolásáról. Határidő: 2016. december 12.  

 



 

7. A Támogatáskezelő 2016. január 20-ig értesíti a nem támogatott pályázókat, valamint 2016. 
március 17-ig értesíti az „A” és „B” típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa 
ösztöndíj teljes havi összegéről.  

 

8. A települési önkormányzatok átutalják az aktuális tanulmányi félévre eső (5 havi) 
önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára. Határidő: 2017. 
január 31., illetve 2017. augusztus 31.  

 
 

A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a 
települési önkormányzat csatlakozzon az Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.  
Az önkormányzatok számára az Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.  

A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3. (postabélyegző) 

A Nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.  

 

A pályázat kiírásának határideje: 2015. október 4. 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 pályázatnak két típusa van: 
 

 

 

 

  

 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget engedélyező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2016/2017. tanév 
második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március. 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a)     a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy  

b)  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018. 
tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév. 



 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve. 
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata az Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójában 17 gencsapáti 
felsőfokú tanulmányát támogatta havi 3.000,-Ft-al.  
A 2016. évi pályázati forduló „A” típusú pályázatainak támogatása 2016. januárjában 255.000,- Ft, 
2016. szeptemberében 255.000,- Ft, összesen 510.000,- Ft kiadással járt. 
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatlakozási nyilatkozat aláírásához a képviselő-
testületi határozat meghozatalával járuljon hozzá, segítve ezzel a tehetséges, de szociálisan 
hátrányos helyzetű Gencsapáti fiatalok felsőoktatásban való eredményes részvételét. 
 
 

       

 

 
 

 

 
                            
                            

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hátrányos szociális helyzetű Gencsapáti fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak segítése érdekében csatlakozik a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához.  

  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázaton való részvételhez szükséges csatlakozási 
nyilatkozat aláírására, és Támogatáskezelő által üzemeltetett 
elektronikus pályázat-kezelő rendszerben (EPER-Bursa-
rendszer) történő regisztrálásra, valamint a Csatlakozási 
nyilatkozat aláírt, eredeti példányának megküldésére a 
Támogatáskezelő részére.  

  

    

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásáról. 

  

    

4. Az Önkormányzat az Ösztöndíjpályázaton felhasználható 
pénzkeretet Gencsapáti Község Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 

  

    

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi 
költségvetés tervezése során gondoskodjon a pályázati 
pénzkeret beépítéséről. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

     Határidő: 2016. október 3. (2. pont) 
2016. október 4. (4. pont) 
2017. február 15. (4. és 5. pont) 

  

                             
                             

 


