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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 
2014. szeptember 18-ai ülésére

                                                                   A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Csatlakozási  javaslat  a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

dr. Szivák- Döbörhegyi Csilla               Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva
            jogi előadó             aljegyző   jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzata  2001-től  vállalta,  hogy  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt években a Képviselő-testület 600-1.250 e Ft-ot különített el

létszámkötöttség nélkül a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, szociálisan rászoruló fiatalok részére. 

Az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzatok Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

2015. évi fordulójához történő csatlakozásának részletes feltételeit.

Az elmúlt években a pályázat keretében az Önkormányzat „A” típusú pályázatra 2001-től 1.000 - 2.500 Ft

közötti,  2005-től  havi  2.000-5.000  Ft  közötti  támogatást  ítélt  meg  10  hónapon  keresztül  a  támogatott

hallgatók  részére  a  jelentkezők  számának  függvényében.  A „B”  típusú  pályázatokra  pedig  ugyanilyen

mértékű támogatást nyújtott három éven keresztül évente tíz hónapig. 

A Bursa  Hungarica  Ösztöndíjrendszer  többszintű  támogatási  rendszer,  amelynek  pénzügyi  fedezeteként

három forrás szolgál: 

- A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,

- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,

- intézményi támogatás.

Az önkormányzatok évente csatlakozhatnak a rendszerhez, az erről, illetve a fenti Kormányrendelet szerint

az  általános  szerződési  feltételek  elfogadásáról  szóló  nyilatkozatokat,  a  lebonyolítást  végző  Emberi

Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EPER- Bursa rendszer) kéri be.  A

csatlakozási nyilatkozatot tehát évente meg kell ismételni. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ismertté vált városunkban, nagy igény van erre a támogatási formára.

Az  eddig  lebonyolított  pályázatok  kiírásai  alapján  a  kérelmezők  létszáma  lényegesen  meghaladta  a

támogatásban részesülők számát. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A csatlakozási nyilatkozatot 2014. október 01-jéig, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás

Támogatáskezelő felé kell benyújtani, valamint elkészíteni a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú pályázat

kiírását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek mérlegelni önkormányzatunk folytatólagos

részvételét ebben a kifejezetten szociális jellegű ösztöndíjrendszerben. 

Várpalota, 2014. szeptember 03.

Talabér Márta 
polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  szeptember  18-i  ülésén  a  következő

határozatot hozta

… / 2014. (IX.18.) képviselő-testületi határozat

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik – az 51/2007.

(III.26.) Kormányrendeletben szabályozott – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat  2015.  évi  fordulójához,  melynek  keretében  támogatja  a  szociálisan

rászoruló várpalotai felsőoktatási hallgatókat 1.250.000 Ft előirányzat keretösszegig. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy Várpalota Város Önkormányzata

2015. évi költségvetésének összeállítása során a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatra  előirányzott  összeget  működési  céltartalékként  szerepeltesse  a

rendelettervezetben.

3.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  csatlakozásról  szóló  nyilatkozatot  az

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.

Határidő: a nyilatkozat megküldésére: 2014. október 01.

a  pénzügyi  fedezet  biztosítására:  2015.  évi  költségvetés  tervezése  és

elfogadása

Felelős:     Talabér Márta polgármester 

dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Végrehajtásban közreműködik:  

 Szász Andrea pénzügyi irodavezető

Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota, 2014. szeptember 18.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
        polgármester jegyző
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