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Segesd Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a képviselő-testület 2017. szeptember 6.-i ülésére 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetővé 

tenni a felsőoktatásban való részvételt. 

 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 

forrás szolgál: a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat által nyújtott 

önkormányzati ösztöndíjrész, valamint az Emberi Erőforrások Minisztérium által nyújtott 

intézményi ösztöndíjrész. 

Az önkormányzat az ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához is csatlakozott. Ennek 

keretében az „A” típusú pályázat esetén 5 fő részesült személyenként 4.000,- Ft/hó 

támogatásban.   

Ebben az évben is lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásra.  

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 

rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szolgál. 

 

A helyi önkormányzat feladata a pályázat kiírása és a támogatási rendszer – feltételrendszer, 

folyósított összeg stb. - kidolgozása. A programban résztvevő önkormányzatnak el kell 

fogadnia az előterjesztés mellékletét képező Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, valamint 

biztosítania kell erre a célra azt a meghatározott keretösszeget, melyet folyósítani kíván a 

kedvező elbírálásban részesülő pályázóknak.  

A csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot 2017. október 2. napjáig kell eljuttatni az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

részére.  2017. október 3. napjáig kell kiírni az „A” típusú pályázatot a jelenlegi felsőoktatási 

hallgatók számára, valamint a „B” típusú pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánók számára. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7. A 

pályázatokat 2017. december 7. napjáig kell elbírálni. 

 

A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási intézménybe 

jelentkező érettségizett fiatalok támogatása fontos feladat, ezért javaslom a Képviselő-

testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el. 
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Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) önkormányzati 

határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket 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. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 

pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. október 2. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

                     Péntek László 

           polgármester 

 

 

 

 


