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Püspökladány Város Polgármesterétől 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 
                          Készítette: Szilágyi Benjámin 
 
 
                                                            E l ő t e r j e s z t é s 
 
                    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati    
                                                     rendszerhez való csatlakozásról                                                                                                                              
 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához 
történő csatlakozás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Önkormányzatunk korábbi döntéseivel 2001-től kezdődően minden évben csatlakozott az 
ösztöndíj pályázati rendszerhez, biztosítva az ehhez szükséges pályázati forrást. 
 
A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának 
feltétele, hogy az önkormányzat az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező 
Nyilatkozatot eredeti példányban legkésőbb 2017. október 2-ig ajánlott küldeményként és 
elektronikus úton eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére és ily módon 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A 
csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem 
vonhatja vissza. 
 
A pályázatok kiírásának határideje 2017. október 3. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2017. november 7. 
 
Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév, „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 
 
„A” típusú ösztöndíjban az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
 
„B” típusú ösztöndíjban részesülhetnek azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező,  hátrányos szociális helyzetű  (a 2017/2018. tanévben utolsó éves,  érettségi előtt 
álló középiskolások vagy  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizettek) fiatalok jelentkezhetnek,  akik a 2018/2019. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű  (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik 2018-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik. 



2 
 

 
Az önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat és a támogatott pályázatokat 
rangsorolja. A pályázatok elbírálásának határideje 2017. december 7.    
 
A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még 
abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az 
önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány keletkezik. 
 
A támogatás minimum összege: 1.000-Ft/fő/hó. 
 
Az önkormányzat köteles döntéséről és annak indokáról írásban értesíteni a pályázókat. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
Pontosan nem lehet megítélni hány tanuló adja be a pályázatát és ebből hányan lesznek 
támogatásra jogosultak. Az elbírálásnak 2017. december 7-ig meg kell történnie, így a 2018. 
évi költségvetési koncepció készítésekor lehet tárgyalni a pénzügyi forrás biztosításáról. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése alapján 
 
1. Kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási    

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez.  
    Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és megküldésére. 
 
    Határidő:   2017. október 2. 
    Felelős:       Dombi Imréné polgármester 
 
2. Megbízza a polgármestert a pályázat kiírására, lebonyolítására, a beérkezett 

pályázatok elbírálására, rangsorolására. 
 
    Határidő:    2017. október  3. - a pályázat kiírása 
                         2017. december 7. – a pályázatok elbírálása 
                         2017. december 8. – a pályázatok továbbítása 
    Felelős:        Dombi Imréné polgármester 
 
 
 
Püspökladány, 2017. szeptember 4. 
 
 
 
                                                                                           D o m b i   Imréné 
                                                                                               polgármester                                               


