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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer) a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvételéhez, tanulmányaihoz nyújt támogatást az esélyteremtés 

érdekében. A támogatást a központi költségvetés és az önkormányzati források együttesen 

biztosítják. 

 

A korábbi években az illetékes szakminisztérium augusztus 31. - szeptember 4. napja közötti 

időszakban nyílt pályázat keretében hirdette meg a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer aktuális 

évi pályázati fordulóját, melyhez csatlakozhattak a települési önkormányzatok. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás önkéntes. A csatlakozás egyben a 

Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER - 

Bursa) történő csatlakozást is jelenti, ami kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn 

keresztül valósulhat meg a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról” megnevezésű dokumentum aláírásával. A csatlakozásról szóló döntés 

önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az Önkormányzat a benyújtott pályázatok 

alapján dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

 

Tekintettel arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 2022. szeptember 1-jén tartja éves 

munkaterve szerinti szeptember havi rendes ülését, a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. 

évi fordulójának meghirdetésére vonatkozó pontos tájékoztatás jelen előterjesztés 

elkészítésének időpontjában még nem áll rendelkezésre. Ennek ellenére - mivel a soron 

következő rendes ülésére október hónapban kerül sor - a várható határidőkre való tekintettel 

mindenképpen szükséges a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással 

kapcsolatos szükséges döntéseket jelen ülésen meghozni. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozni kívánó települési önkormányzatoknak - 

a korábbi évek gyakorlata szerint - két típusú pályázatot kell kiírni: az "A" típusú pályázat a 

már felsőoktatásban tanulóknak, míg a "B" típusú pályázat a felsőfokú tanulmányaikat 

megkezdő diákoknak nyújt anyagi támogatást. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás feltétele eddig minden évben a 

szakminisztérium által meghatározott Általános Szerződési Feltételek önkormányzat általi 

elfogadása és a csatlakozási nyilatkozat benyújtása volt. 

 

Önkormányzatunk a korábbi években csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A 

2022. évre - az előző években jelentkezők számát figyelembe véve - 3.150.000 Ft került 

betervezésre az intézményi céltartalékba a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer támogatására. 

Ebből jelen előterjesztés elkészítésének időpontjáig - a 2022. évi tavaszi szemeszter 

tekintetében -550.000.- Ft összeg került átutalásra a Támogatáskezelő részére, ami 12 fő 

támogatását jelenti 5 hónapon keresztül (10 fő esetében havi 10.000 Ft/fő, valamint 2 fő 

esetében - akik egy korábbi évben "B" típusú pályázaton nyerték el a támogatást - havi 5.000 

Ft/fő összegben), mint önkormányzati támogatás, melyhez az illetékes szakminisztérium 

további 5.000 Ft/hó/fő összeget folyósított a hallgatók részére. A 2022. évi őszi szemeszter 



vonatkozásában további 500.000.- Ft összeg került átutalásra (10 fő esetében havi 10.000 Ft/fő 

összegben) a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemterve alapján 2022. 

augusztus 12. napján. 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy ebben az évben is csatlakozik a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, a már felsőoktatásban tanulók részére 2023. januártól 2023. 

decemberig 10 hónapra, míg a felsőoktatásban tanulmányaikat megkezdő fiatalok részére 2023 

szeptemberétől 2026 májusáig 3X10 hónapra kell a költségvetési fedezetet biztosítani. Ennek 

megfelelően az Önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia a 2023-2026. évi költségvetései 

terhére attól függetlenül, hogy a következő év(ek)ben újra meghirdeti-e majd a pályázatot. 

 

Javaslom, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójára a 2022. 

évre tervezettel azonos mértékű, 3.150.000 Ft/év összeget biztosítson a Tisztelt Képviselő-

testület.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy korábbi év(ek)ben elnyert támogatás 

kifizetési kötelezettsége már nem terheli Önkormányzatunkat (a nyertes pályázók támogatási 

időszaka lejárt), így a javasolt összeg (10.000 Ft/fő/hó támogatási összeg figyelembevételével) 

több, mint 30 fő pályázatának támogatására elegendő.  

 

Az utóbbi 5 évben benyújtott pályázatok számáról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet: 

• 2017: 34 db.  

• 2018: 26 db.  

• 2019: 20 db  

• 2020: 13 db 

• 2021: 12 db 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő 

csatlakozásról és az ahhoz szükséges fedezet biztosításáról.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…/2022. (IX. 01.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évi fordulójához való csatlakozásról  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer) 2023. évi pályázati fordulójához, amennyiben az az illetékes 

szakminisztérium által újra meghirdetésre kerül. 

 



II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulóján támogatást elnyerő pályázók részére 10.000,- 

Ft/hó/fő összegű támogatást nyújt, ennek érdekében 

a) kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére 3.150.000,- 

Ft összegben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évi pályázati fordulója fedezetére, 

b) kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2024., 2025. és 2026. évi költségvetése 

terhére az a) pontban szereplő összegben a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulója fedezetére. 

 

III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében - amennyiben annak 2023. évi fordulója 

meghirdetésre kerül - az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. 

 

IV. felkéri a Polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat, valamint az online 

adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására. 

 

V. felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának 

meghirdetése esetén gondoskodjon a pályázatok kiírásáról, és a kötelezettségvállalás 2023., 

2024., 2025. és 2026. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

 

Határidő: a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében meghatározottak 

szerint, illetőleg az Önkormányzat V. pontban szereplő tárgyévi költségvetéseinek elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.   

 

Budapest, 2022. augusztus 24. 

 

 

 

 

 

Szőke Szilvia      Bese Ferenc 

    ügyintéző      polgármester 

 az előterjesztés készítője       előterjesztő 

 

 

 

Melléklet: 

1. számú: Egyeztető lap 

 

 



Egyeztető lap 

 

a 

 

„Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra” című 

 előterjesztéshez 

 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály  

 

Javaslatom beépítésre került. 

 

Budapest, 2022. augusztus 24. 

 

 

 

 

       ……………………………….. 

        Polonkai Zoltánné   

           osztályvezető  

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

 

Javaslataim beépítésre kerültek. 

 

Budapest, 2022. augusztus 24. 

 

 

 

 

       ……………………………….. 

              dr. Kelemen Henrietta   

             aljegyző 

 

 

 

 

 


