
Előterjesztés 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14-i soron következő ülésére 
 

Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 
Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
Előkészítő:  Szőnyi Károlyné 
 
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 mobilizálni kíván. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  
(1)A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 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 Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 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. (Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 
(3) Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrás 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 Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2013. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi 
ösztöndíjrész) 
Az ösztöndíj időtartama: "A" típusú pályázat : két egymást követő tanulmányi félév "B" típusú pályázat : hat egymást 
követő tanulmányi félév. Az önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni, amennyiben úgy 
dönt, hogy csatlakozik a pályázathoz. Az önkormányzat amennyiben csatlakozni kíván a pályázathoz, 2013. október 
11-ig nyilatkozatot kellett küldenie az Emberi Erőforrás Alapkezelő részére. A csatlakozás eldöntése után, 2012. 
október 14-ig a községben szokásos módon ki kell hirdetni mindkét típusú pályázatot. Pályázni csak pécselyi állandó 
lakos pályázhat. Az "A" típusú pályázatra pályázhat az, aki már megkezdte tanulmányait és az is, aki 2013/2014-es 
tanévben kezdi meg tanulmányainak utolsó évét. A "B" típusú pályázatra pályázhat az, aki 2014/2015 tanévben kezdi 
meg tanulmányait. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. Ez jelentős 
változás az előző évekhez képest. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. 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 együttesen érvényes. 
A pályázat benyújtásának határideje 2013. november 15. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje 
2013. december 14. Az önkormányzat által megállapítható legkisebb összeg 1000 Ft/hó. A megállapított összeg már 
nem módosítható. 2013. december 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni az ösztöndíjban 
részesülők nevét, és az ösztöndíj összegét.  
Javaslom, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg a Képviselő-testület az alábbi határozatot. 

 
…/2013. (X. 14.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Bursa Hungarica” felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A nyújtandó támogatás összegét egyedileg állapítja meg a Képviselő-testület, a 
szociálisan rászoruló, pécselyi állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló gyermek részére. A fedezetet az 
Önkormányzat költésvetéséből biztosítja, a fenti pályázat kiírásával egyidejűleg. 
 
Pécsely, 2013. október 14. 
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