
  4. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. szeptember 15-i ülésére 
 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  
 
 
Az előterjesztést készítette:      Gyurgyik Erzsébet 
            vezetői referens 
 
 
 
 
 
Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:     Önkormányzati Bizottság 
             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 

   
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                Muhariné Mayer Piroska    
                                                                                                  aljegyző      
                                                                                       
          
                                                                                     
 
 

 
                                         dr. Balogh László sk. 

                                                                                                             jegyző   
 

 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 2 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2022. szeptember 15- i ülésére 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
Ikt.sz: LMKOH/4183-3/2022. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál:  
 
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 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 Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg 
az önkormányzat.  
 
2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét.  
 
 3.) Intézményi támogatás:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló 
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett 
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi 
fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 
 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő félév; 
- „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követő félév. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ebben 
az évben is rendelkezésünkre bocsátotta az Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának tájékoztató 
anyagait. Az Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei az 
előterjesztés mellékletét képezi, mely tartalmazza a csatlakozás feltételeit, a támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetét, a jogszabályi kereteket, a koordinációra, a támogatás folyósítására, a pályáztatás 
rendjére vonatkozó információkat. Csatlakozás esetén döntenünk kell arról is, hogy az 
Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeit elfogadjuk. A települési önkormányzatok 
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa) történő csatlakozást is magában foglalja, mivel az 
EPER-Bursa rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok 
részére.  
 
Tájékozatom T. Képviselő társaimat, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
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rendelete 1. melléklet 2.2. c) pontja értelmében a Bursa Hungarica pályázatra beérkezett pályázatok 
elbírálásáról az Önkormányzati Bizottság dönt.  
2022. évi pályázati fordulóban az önkormányzat által nyújtott támogatás 12.000 Ft/fő/hó volt. A 
pályázati eljárás eredményeképpen 7 pályázót tudott az önkormányzat támogatni. 
 
Az előterjesztés melléklete papíralapon nem kerül kiküldésre, a honlapon továbbá a 
megküldött e-mailben megtekinthető.   
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
………./2022. (..) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 12.000 Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója keretében 
a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázók részére biztosított 
hiánypótlási határidőt 8 napban határozza meg. 

7.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 
2022. szeptember 30. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 15.; a nyilatkozat megküldésére: 2022. szeptember 30.  

                  
Lajosmizse, 2022. augusztus 31.                   

                       Basky András sk. 
                                                                    polgármester 

 
 
 
 



Titkárság
Írógép
Előterjesztés melléklete








































































































