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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 28-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás 

 

 
A napirend előterjesztője:     Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.   

 

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak alapján a pályázati rendszerhez 

csatlakozni kívánó települések kiírják a pályázatot, valamint megküldik a pályázathoz történő 

csatlakozási nyilatkozatot.  A csatlakozási nyilatkozat az EPER-Bursa rendszerben történő 

önkormányzati regisztrációt követően kerül megküldésre a Támogatáskezelő részére. 

 

A 2018. évi pályázati fordulóban a pályázók továbbra is „A” és „B” típusú pályázatban 

vehetnek részt, melynek benyújtása a Támogatáskezelő által kifejlesztett és kezelt 

rendszerben, az EPER-Bursa rendszerben történő pályázói regisztrációt követően történhet. 

 

Az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat megküldésének határideje: 2017. október 2. 

Az önkormányzati pályázat kiírásának határideje: 2017. október 3.   

A hallgatói pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7. 

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, 

mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 

folytatják tanulmányaikat.  

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 

megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már 

nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 

a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 

 



feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezzen. 

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 

érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási 

intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 

2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 

2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

 

A csatlakozási nyilatkozat megküldése a pályázók támogatására való kötelezettséget nem 

jelent. A támogatás a kérelmek elbírálását követően kerül megállapításra. 

 

Javaslom, hogy a hagyományt ne szakítsuk meg, döntsünk arról, hogy önkormányzatunk írja 

ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.  

 

 

Határozati javaslat: 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2018. évi Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást és az alábbi határozatot 

hozza: 
 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 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.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére, annak továbbítására a 

Támogatáskezelő részére. 
 

Felelős:           Hohn Krisztina polgármester 

Határidő:       2017. október 3. 

 

Mánfa, 2017. szeptember 21. 

 

       Hohn Krisztina 

         polgármester 


