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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójának a pályázati kiírása.  
 
Az önkormányzat jogosult a pályázat kiírására, melynek előfeltétele a csatlakozási nyilatkozat 
megküldése, a Támogatást kezelő rendszer felé.  
 
A pályázaton Újhartyán település lakóhellyel rendelkező hallgatók indulhatnak, akik 
felsőoktatási intézményben első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első 
szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: ösztöndíjrendszer) 
Általános Szerződési Feltételei alapján az ösztöndíjrendszer keretében pályázat benyújtására 
jogosultak.” 
Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján történik.  
A határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján minimum 
1.000.- Ft havi  támogatásban kell a pályázót részesíteni.   
A pályázat kiírásának határideje: 2012.október 15.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15.  
A pályázati rend módosításra került. A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben kell 
a pályázóknak regisztrálniuk, és a rendszerben elektronikusan kitölteni a pályázati adatlapot, 
melyet kinyomtatást követően kell az önkormányzat részére papír formátumban benyújtani. 
 
A megadott határidőig egy pályázat érkezett be, melyet a szociális bizottsági bírálat alapján, 
10 hónapra havi 4.000.- Ft  támogatási összeget állapít meg.  
 
Kérem a Képviselő testületet, hogy a szociális bizottság határozati javaslata alapján, a 
megítélt támogatást elfogadni szíveskedjenek:  
 

Határozati javaslat 
 
Újhartyán Község Önkormányzat Szociális Bizottsága Kosiba 
Barbara (sz: Kosiba Barbara, Budapest. 1992.12.08. an:Reck 
Mariann) Újhartyán, Monori. u. 4/b. sz. alatti lakosnak a Bursa 



Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi „A” típusú 
pályázatát elfogadja. A pályázót az I. helyre rangsorolja, a 
támogatás összegét a -2012/2013. tanév második, illetve a 
2013/2014. tanév első félévére- 10 hónapra, havi 4.000.-Ft-ban 
állapítja meg. 
Határozat az Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános 
Szerződés Feltételein alapszik. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 


