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ELŐTERJESZTÉS – 5. 

Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelete alapján 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. szept. 28. 

A napirendet tárgyaló ülés: HB, PGB, Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: Lindmayer Eszter jegyző 

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2022. ÉVI FORDULÓJÁHOZ 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

2022. évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által ismét kiírásra került a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.  

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való 

részvételt. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 

fedezetére három forrás szolgál: 

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 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 önkormányzat által nyújtott támogatás: 

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 

támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 

fizetendő ösztöndíj összegét 

3. Intézményi támogatás: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 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 2021. évi fordulóban 9.000 Ft/fő/hó volt. 

 

A pályázathoz történő csatlakozás kizárólag a felhívásban közzétett, az EPER-Bursa 

rendszerben kitöltött és kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozat eredeti, a Polgármester vagy 

Jegyző által aláírt példányának 2021. október 1-ig (postabélyegző) az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőhöz történő megküldésével történhet. 
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A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására, melyhez a pályázati 

kiírások mintáját a felhívásban közzétették. 

A pályázat kiírásának határideje: 2021. október 5. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5. 

 

A pályázat időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő 

tanulmányi félév (2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve), a „B” 

típusú pályázat esetén háromszor 10 hónap.  

 

A pályázatok elbírálásának és a döntés EPER-Bursa rendszerben rögzítésének határideje: 

2021. december 6. 

A támogatásban részesített ösztöndíjasok írásbeli értesítési határideje hirdetőtáblán és helyben 

szokásos módon: 2021. december 8. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

Az Önkormányzat 2002-től minden évben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 

51/2007.(III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

2021. évben és előző években is 600.000,- Ft került tervezésre felsőfokú tanulmányokat 

folytatók támogatása címen 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- --- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…/2021. (IX. 28.) számú határozata 

 

A képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.  

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 

a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
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A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

keretében 2021. évben összesen 600.000,- Ft-tal kívánja támogatni a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtja: Hatósági csoport 

Határidő:  2021. szeptember 30. 

 

7. MELLÉKLET 

Ütemterv 

 

 

 

 

Heinczinger Balázs 

polgármester 

előterjesztő 

 Lindmayer Eszter 

jegyző 

 

 


