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E l ő t e r j e s z t é s 

 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 30-i 

ülésére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. 
 
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a 
felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi 
költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. 
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei 
önkormányzatok által nyújtott támogatás, és az intézményi támogatás.  
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási 
rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában 
képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente 
kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 
összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.  
 
Balatonújlakról a 2018/2019. tanévben 1 fő felsőoktatásban részt vevő hallgató 
részesült az ösztöndíjban, összesen erre a célra 50 e Ft került felhasználásra.   
 
Javaslom, hogy a 2020-es évre vonatkozóan is jelezzük csatlakozási szándékunkat a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.  
 
A csatlakozási nyilatkozat benyújtásának határideje: 2019. október 2.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi, a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlanul nyilatkozatokat teszi:  
 

1.) A Képviselő-testület csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.  
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2.) A képviselő-testület kinyilatkoztatja továbbá, hogy a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 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.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a www.eper.hu/ 

      eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben    
      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. 

 
A Képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy a csatlakozásról, 
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatban jelezze az 
önkormányzat csatlakozási szándékát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2019. október 2. 
 
Balatonújlak, 2019. szeptember 4.      
    
                                                                                                Tüske Gáborné 
            polgármester 
 


