
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25.  napján tartandó 

nyilvános ülésére 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 

 

Előterjesztő: Tóth János Zoltán polgármester 

Előkészítette: Takács Józsefné igazgatási ügyintéző 

Lutár Mária jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. 

augusztus 31-én nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj rendszer 2019. évi pályázati fordulóját, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 

tanulmányainak támogatására. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás határideje 2018. október 3. 

Önkormányzatunk évek óta részt vesz a pályázaton, így évente átlagosan 1-2 felsőoktatásban tanuló 

diákot támogatott. A pályázók 3 forrásból (települési önkormányzat, megyei önkormányzat, intézmény) 

maximum havi 15.000 forint (forrásonként max. 5.000 forint) támogatást kaphatnak. A támogatás havi 

összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat a határidőn belül 

benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint maximum 

5.000 forint havi támogatásban részesítheti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. 

Az elmúlt évben a költségvetést 60.000 forinttal terhelte meg a pályázók támogatása.   

 

Ennek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák az ösztöndíj pályázathoz 

való csatlakozásunkat. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 

vonatkozó nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a beérkezett pályázatok alapján 

javaslatát terjessze a testület elé. 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 

Hegymagas, 2018. szeptember 14. 

 

        Tóth János Zoltán sk.  

             polgármester 

 


