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Tisztelt Képviselő-testület!   

  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer) a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvételéhez, tanulmányaihoz nyújt támogatást az esélyteremtés 

érdekében. A támogatást a központi költségvetés és az önkormányzati források együttesen 

biztosítják. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulóját.  

  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő 

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

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szolgál.  

  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Általános tájékoztatójában, 

valamint Eljárásrendjében (melyek jelen előterjesztés 1. és 2. mellékleteként csatolásra 

kerültek) rögzítettek szerint csatlakozhatnak a fővárosi kerületi önkormányzatok a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, és írhatják ki a pályázatokat.  

  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás önkéntes. A csatlakozás egyben a 

Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER - 

Bursa) történő csatlakozást is jelenti, ami kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn 

keresztül valósulhat meg a „Nyilatkozat csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról” dokumentum aláírásával. A csatlakozási nyilatkozat jelen előterjesztés 3. 

mellékletét képezi. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2020. október 1. napja. 

A csatlakozásról szóló döntés önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 

Önkormányzat a benyújtott pályázatok alapján dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

  

A pályázat kiírásának határideje 2020. október 5. napja, amelyet az önkormányzat 

hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

  

Az „A” típusú pályázati kiírás mintája (a felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021-es tanév 

második, illetve a 2021/2022-as tanév első félévére vonatkozóan), valamint a „B” típusú 

pályázati kiírás mintája (a 2021/2022-es tanévben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára) jelen előterjesztés 4. és 5. mellékletét képezik. 

 

A pályázatot papír alapon (az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott formában) 2020. 

november 5. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési 

Osztályán (Hősök tere 12.).   

  

Önkormányzatunk a korábbi években is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 

A 2020. évre - az előző években jelentkezők számát figyelembe véve - 3.150.000 Ft került 

betervezésre az intézményi céltartalékba a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer támogatására. 

Ebből jelen előterjesztés elkészítésének időpontjáig 1.075.000.- Ft összeg került átutalásra a 



Támogatáskezelő részére, ami az idei évben 20 fő támogatását jelenti 10 hónapon keresztül havi 

5.000 Ft/fő összegben, mint önkormányzati támogatás, melyhez az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium további 5.000 Ft/hó/fő összeget folyósított a hallgatók részére.  

  

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő 

csatlakozásról, és a fedezet biztosításáról.  

 

Határozati javaslat:  

  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX.15.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.  

II. a 2021. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.  

III. felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a 

pályázat kiírására, továbbá, hogy gondoskodjon a II. pontban szereplő összegnek az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.  

Határidő: 2020. október 1., illetőleg az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása   

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

  

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.   

  

Budapest, 2020. szeptember 2.  

  

                    

    

Babócsi Beáta                                             Bese Ferenc  

osztályvezető                                                          polgármester  

 az előterjesztés készítője  előterjesztő  

    

            

Mellékletek:   

- 1. sz. melléklet: Általános tájékoztató  

- 2. sz. melléklet: Eljárásrend és ÁSZF  

- 3. sz. melléklet: Csatlakozási nyilatkozat  

- 4. sz. melléklet: „A” típusú pályázati kiírás (minta) 

- 5. sz. melléklet: „B” típusú pályázati kiírás (minta) 

  


