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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat  

2010 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hazánkban évek óta (2000-ben került először meghirdetésre az önkormányzatok számára, azaz a 
hallgatók 2001-től részesülhettek az ösztöndíjban) működik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszere. A kormányprogram által prioritásként meghatározott 
felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél 
érdekében a kormány mind a központi, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. 
 
Az ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt, ezért a felsőoktatási intézmények 
hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. 
Az ösztöndíj olyan szociális támogatás, mely a települési és megyei önkormányzatok által a 
hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az 
önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális 
ösztöndíjból (továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. 
 
Az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. A Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez Tolmács Község 
Önkormányzata 2008. évben csatlakozott először.  
Az Önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához, ha 
csatlakozási szándékára vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2009. szeptember 30-ig (postabélyegző) 
benyújtja az illetékes szervhez.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerben való részvételről szíveskedjenek döntést hozni. 
 
 
( Általános tájékoztató az ösztöndíjrendszerről:  
 
Csatlakozás esetén az önkormányzat – a minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően – 
legkésőbb 2009. október 1j-én kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), 
illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. 
Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, „B” 
típusú pályázat esetén  3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.  
Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, és a támogatott pályázatokat saját 
elvei alapján rangsorolja. Az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára 
tekintettel járhat el. 
A települési önkormányzatnál a pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 30. 
A pályázatok elbírálási határideje: 2009. november 23. 
A települési önkormányzat a pályázót minimum 1.000 forint (vagy azt meghaladó) havi támogatásban 
részesítheti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasíthatja. A megítélt támogatásnak havonta azonos 
összegűnek és 100,- forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
A pályázó az önkormányzati döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges összegű havi támogatással egészítheti ki a települési 
önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját.  
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Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, amely 
összeg azonban nem haladhatja meg az Oktatási Közlönyben közzétett összeghatárt, mely a 2009.évi fordulóban  
5.000 Ft/fő/hó volt.) 
 
 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a csatlakozás kérdéséről szóló döntés meghozatalát. 
 
 
Tolmács, 2009. szeptember 10. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
 

....... /2009. (IX.15.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 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 Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester, körjegyző   
 


