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T á r g y : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához való csatlakozás 

 
E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2011. szeptember 21-én ismételten kiírta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2012. évre. 
 
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj 
pénzkezelési feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezete, a Wekerle Sándor 
Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíj-pályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
Az önkormányzat számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” 
eredeti, aláírt, lepecsételt példányának a Wekerle Sándor Alapkezelő részére 2011. október 14-ig 
történő megküldésével történhet. 
 
Az ösztöndíjpályázat keretében az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt, a képzésre vonatkozó keretidőn belül 
folytatják tanulmányaikat. 
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű, felsőoktatási diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt venni.  
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől 
függetlenül történik. 
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Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie, ha a korábbi pályázati 
fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy döntsön a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról. 
 
A pályázati kiírások, az Általános Szerződési Feltételek, az ütemterv, illetve a csatlakozási nyilatkozat 
az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
 

Határozati javasat 
 

I.) Lengyeltóti Város Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához.  
 
Az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi 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 
Feltétekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.  
 
A Képviselő-testület megbízza Zsombok Lajos polgármestert a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőhöz beküldendő csatlakozási 
nyilatkozat aláírásával. 

 
II.) Lengyeltóti Város Önkormányzata nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához és nem áll 
szándékában pályázatot kiírni. 

 
 

Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 22. 
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