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Előterjesztés Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. szeptember 18-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Döntés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
az idei évben is közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer pályázati dokumentumait. 
 
Medina Község Önkormányzata évről évre részt vesz a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton. 
A pályázat célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a 
döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.  
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben a részvétel önkéntes. A települési önkormányzat 
maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.  
A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja 
vissza. 
 
A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg 
kötelezettségvállaláshoz. (Pl. a települési önkormányzat illetékességi területén történő 
munkavállaláshoz, vagy további ottlakáshoz.) 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójában a települési önkormányzatok 
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő csatlakozást 
is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően 
valósulhat meg. 
Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-
Bursa rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el. 
 
A pályázat kiírásának határidejét Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg. A 
pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell 
közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles 
kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy 
időben történjék. A Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése 
és annak elfogadása után a pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az 
EPER-Bursa rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak az 
Alapkezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el.  
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Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
hallgatói jogviszony keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév második féléve és a 2013/2014. tanév első féléve) 
 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2012/2013. tanév utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév)  
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.  
 
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok 
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
 
A tavalyi évben jelentős változás történt a pályázás rendjében. A pályázat beadásához az 
EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik 
fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. 
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.  
 
A pályázat benyújtásának határideje a pályázók részéről: 2013. november 15. 
 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül és ki kell zárni a döntésből.  Amennyiben van mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson 
azt is fel kell tüntetni. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-
Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján fogadja el az alábbi 
határozati javaslatot. 
 
 
Medina, 2013. szeptember 12. 

 
 
Vén Attila 
polgármester 
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…/2013. (…) önkormányzati határozat  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

a) Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati kiírást 

követően csatlakozik az Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, egyúttal felkéri a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására.  

b) A képviselő-testület felkéri az irodavezetőt, hogy gondoskodjék az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére a csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat pályázati felhívás közzétételéről.  

c) A képviselő-testület az ösztöndíjpályázaton felhasználható 2014. évi pénzkeretet 200.000 

forint összegben határozza meg.  

d) A képviselő-testület saját hatáskörében a pályázók szociális rászorultságának 

mérlegelésével felállítja a kérelmezők rangsorát, és megállapítja az önkormányzati támogatás 

összegét.   

e) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 

tervezése során a 3.) pont szerinti pénzkeretet tervezésére kerüljön sor.  

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2013. október 11. 

 
 
 


