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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az önkormányzatoknak az idén is lehetőségük van csatlakozni a „Bursa Hungarica” 
ösztöndíjprogramhoz a korábbi évekhez hasonlóan. 
 
Az ösztöndíjra a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
pályázhatnak. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli 
szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak 
adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 
felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll. 
 
Ha csatlakozni akarunk a programhoz, akkor egy nyilatkozatot kell elfogadnunk és 
megküldenünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére legkésőbb 2015. október 01.-ig. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015-es évben 3 fő, felsőoktatásban tanuló Újhartyáni 
gyermek részesült az önkormányzati támogatásban, mindösszesen 230.000,- -Ft összegben. A 
három fő gyermek részére az önkormányzati támogatás 5.000.- 8.000.- 10.000,-Ft/hó összeg 
volt, melyhez ugyanannyit adott a Támogatáskezelő szervezet is.  
A települési önkormányzatok által a 2015. évi fordulóban nyújtott támogatás minimális 
összege 1.000 Ft/fő/hó, maximuma 10.000 Ft/fő/hó volt.  
 
Kérem a képviselők véleményét. Csatlakozzunk-e az idén is az ösztöndíjrendszerhez? 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról 
 
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyban az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 
 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. 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. 
 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben az ÁFSZ szerint rögzíti.  
 
4. 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.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. október 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 


