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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 12-i ülésének 

3. napirendi pontjához 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozási szándék 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzata az elmúlt években csatlakozott az illetékes Minisztérium 

által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása.  

 

A 2018. évre vonatkozó ösztöndíj pályázatot 2017. szeptember 1. napján hirdette meg az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ütemterve:  

 

1) A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja 

az aláírt eredeti Csatlakozási Nyilatkozatot a támogatáskezelő részére. 

Határidő: 2017. október 2. 

 

2) A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatot: ("A" és "B" típus együttesen.) 

Határidő: 2017. október 3. 

 

3) A pályázatok benyújtásának határideje 

Határidő: 2017. november 7. 

 

4) A települési önkormányzat az elektronikus adatbázisban érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a 

beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.  

Határidő: 2017. december 7. 

 

5) A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból formai 

okból kizárt pályázók döntési listáit eljuttatja a Támogatáskezelő részére. 

Határidő: 2017. december 8.  
 

6) A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos 

módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait és 

elektronikusan vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint 

döntésének indoklásáról.  

Határidő: 2017. december 11.  

 

7) A települési önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati 

támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára. 

Határidő: 2018. január 31. és 2018. augusztus 31. 
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Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatlakozási nyilatkozat 

aláírásához hozzon döntést az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.  

 

Határozati javaslat: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ...../2017.(IX.12.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  

csatlakozási szándékról  

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. A jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 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. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://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. 

5. Az önkormányzat felhatalmazza Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban 

csatlakozási nyilatkozatot aláírja és azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezet 

részére megküldi. 

6. A pályázatot a településen helyben szokásos módon meghirdeti. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester polgármester 

Határidők:  1-2) azonnal 

3) 2017. december 7. 

4) azonnal 

5) 2017. október 2. 

6) 2017. október 3. 

 

 

        Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

             polgármester 


