
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés száma: 84/2020.   
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i rendes ülésére  

 

 

 

Tárgy: Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 

2021. évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2021. évi támogatási összegének 

meghatározásáról 

 

  

 

Előkészítette:   Wilk Andrea munkaügyi ügyintéző 

 

Előterjesztő:    Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Humánügyi Bizottság 

    Pénzügyi Bizottság 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat 

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                                dr. Filó-Szentes Kinga  

                                 jegyző 

 

 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2020. szeptember 1-jén nyílt pályázat keretében 

meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 

tanulmányainak támogatására. 

 

Az Önkormányzat 2012. évtől kezdődően minden évben döntött a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

Az ösztöndíjpályázatról információ a http://www.emet.gov.hu weblapon található. A pályázati 

kiírás alapján a lényeges tartalmi elemek nem változtak az előző évekhez képest.  

 

A polgármester által aláírandó csatlakozási nyilatkozattal az Önkormányzat az 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal 

arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.    

 

A jelen előterjesztéssel az alábbiakról kell döntenie a tisztelt Képviselő-testületnek: 

- továbbra is szeretnék-e támogatni a szociálisan rászoruló, nappali tagozaton 

tanulmányokat folytató, vagy folytatni kívánó szadai fiatalokat, 

- és erre a célra a 2021. évi költségvetésben mekkora összeget kívánnak előirányozni. 

 

A 2018-2019. években a költségvetésben 1.000.000 Ft/év összeg szerepelt a pályázók között 

felosztható összegként, míg 2020-ban 1.100.000 Ft/év összeg lett tervezve.   

 

Jelen előterjesztés készítésekor és így a tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatalakor 

még nem ismert az „A” típusú pályázatra pályázók száma (a pályázatok benyújtási 

határideje: 2020. november 5.), míg „B” típusú pályázat az elmúlt években nem volt, ezért 

áthúzódó költséggel nem kell számolnunk.   

 

Jelen előterjesztés kapcsán javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a 2020. évi előirányzattal 

megegyező 1.100.000 Ft/év összeggel tervezzen a 2021. évben is (az egyes pályázóknak 

nyújtandó önkormányzati ösztöndíjrész pontos havi összegéről – a 2021. évben tervezésre 

kerülő keretösszeg erejéig – a 2020. novemberi 26-i ülésén dönthet a Képviselő-testület). 

  

A fentiek figyelembe vétele után a csatolt határozati javaslat elfogadását indítványozom.  

 

Az előterjesztés melléklete: a 2021. év lebonyolítási ütemterve 

 

Szada, 2020. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 

http://www.emet.gov.hu/


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2020. (IX. 24.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer” 2021. évi fordulójához, felhatalmazva egyben a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint felkérve az aláírt csatlakozási nyilatkozat Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőben történő benyújtására.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2021. évi fordulójának támogatására 1 100 000 Ft összeget 

jelenítsen meg a 2021. évi költségvetés tervezetében. 

  

Határidő: 1. pont: 2020. október 1.  

     2. pont: 2021. január 

Felelős:   1. pont: polgármester 

                2. pont: jegyző 

 

 

 


