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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2004. évtől  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  sikeresen vesz részt az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által működtetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatban, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális 
juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 
továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és 
megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a 
továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a 
hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (a 
továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. Az ösztöndíjban kizárólag a települési 
önkormányzat területén  állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.  
A települési, illetve a megyei önkormányzat – a felsőoktatásban részt vevő  hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint – évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A Bursa 
Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra, a 442/2003. (IX.23.) Kt. határozat 
alapján felállított bizottság által, amely az 1 főre eső jövedelem alapján bírálja el a 
pályázatokat. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. 
 
„A” típusú pályázatra (azok pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben teljes 
idejű, nappali tagozatos képzésben tanulnak) 2004. évben 81 fő jelentkezett, ebből 64 
fő, 2005-ben 107 fő jelentkezőből 82 fő, 2006-ban 122 jelentkezőből 95 fő, 2007-ben 
134 pályázóból 105 fő, 2008-ban 141 pályázóból 129 fő, 2009-ben pedig 186 
pályázóból 150 fő részesült ösztöndíjban. Ez 2004. évre 2.420 eFt, 2005-ben 3.110 
eFt, 2006-ban 3.650 eFt, 2007-ben 4.030 eFt, 2008-ban 5.380 eFt, 2009-ben pedig 
5.820 eFt kiadást jelentett az önkormányzatnak. 
 

Az OKM 2009-től a nappali tagozatos államilag támogatott felsőoktatásban tanulók 
körét kibővítette a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatókkal. Ezért várhatóan 
tovább emelkedik a pályázatot benyújtók száma. 
 
A „B” típusú pályázatra (ide azok pályázhatnak, akik felsőfokú tanulmányukat teljes 
idejű, nappali tagozatos képzésben készülnek megkezdeni) 2004-ben 16 fő 
jelentkezőből 11 fő, 2005-ben 6 fő jelentkezőből 4 fő, 2006-ban  6 fő jelentkezőből 4 
fő, 2007-ben 21 fő jelentkezőből 16 fő, 2008-ban 12 fő pályázóból 8 fő, 2009-ben 
pedig 12 pályázóból 7 fő részesült ösztöndíjban. Ez 2004. évre további 117 eFt, 2005-
ben 52 eFt, 2006-ban 65 eFt, 2007-ben 250 eFt, 2008-ban pedig 175 eFt, 2009-ben 
pedig 135 eFt kifizetését igényelte. 
 
Az Önkormányzatunk által biztosított támogatási összeget az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium ugyanolyan összeggel egészítette ki. 
 
2010. évre az Oktatási és Kulturális Minisztérium ismét meghirdette a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást.  



  

A csatlakozásról 2009. szeptember 30-ig kell nyilatkoznunk. 
 
Fontosnak tartom ezen ösztöndíjpályázatban való részvételünk folytatását azért is, 
mivel 2007. június 1-től a szociális ösztöndíjról szóló helyi rendeletünk alapján a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatóink nem részesíthetők szociális ösztöndíjban. 
 
A pályázatok benyújtása (beadási határidő: 2009. október 30.), illetve elbírálása 
(határideje: 2009. november 23.) után válik ismertté a támogatás összege. Ennek 
tervezését a 2010. évi költségvetésben kell biztosítani. 
 
Kérem a csatlakozás támogatását és a határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 03. 
 
 
 
 
         Tóth Mihály 
         polgármester 
 



  

 
 
1 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
csatlakozik az Oktatási és Kulturális Minisztérium által működtetett, a hátrányos 
szociális helyzetű, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 
teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében a csatlakozási nyilatkozatot és az on-line adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot aláírja és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kidolgozott 
feltételrendszernek (Általános Szerződési Feltételek) megfelelően kiírja a pályázatot 
a jelenlegi teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók („A” típusú 
pályázat), illetve a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánók (’B” típusú pályázat) számára. 
 
Határidő:       elfogadásra:  azonnal 
    végrehajtásra:  folyamatos 
 
Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály  polgármester 
 végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes  ágazatvezető 
 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  
 
2 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójával kapcsolatban beérkezett pályázatok 
elbírálását követően a támogatási összegek 2010. évi költségvetésben való 
tervezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő:    elfogadásra:     azonnal 
  végrehajtásra:  a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet tervezésével 
      egyidejűleg 
 
Felelős:      végrehajtásért:         Tóth Mihály   polgármester 
 végrehajtás előkészítéséért:       Becsei Dénes   ágazatvezető 
            Halmos  Istvánné    ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület  egyszerű  többségű támogató 
szavazata szükséges. 



  

 
1. számú melléklet 

 
 
Az előterjesztés tárgya:  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
    2010. évi folytatásához 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné   Városgazdálkodási Ágazat vezetője 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok:---- 
 
 
 
 
Budapest, 2009.  szeptember 2. 
 
 
 
 
 
 
        Halmos  Istvánné  sk. 
             ágazatvezető 

 
2. számú melléklet 

 
 
Az előterjesztés tárgya:  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
    2010. évi folytatásához 
 
1.  Az előterjesztés egyeztetve:  dr. Süli  Eszter  Igazgatási Ágazat  jogi  ügyintézője 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 
 
Észrevételeim átvezetésre kerültek.  
 
 
Budapest, 2009.  szeptember 3.  
 
 
 
 
 
 
        dr.  Süli  Eszter  sk. 
           jogi  ügyintéző 
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