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Jegyző

Képviselő-testület!

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 
  
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten 
történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek 
megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. 
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
  
2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
  
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 
  
3.) Intézményi támogatás: 
  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló 
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5) 
bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.  
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2014. évi fordulóban 5.000,- Ft/fő/hó volt. 
  
Az ösztöndíj időtartama: 
- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő félév; 
- „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követő félév 
  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában 210 fő nyújtotta be pályázatát. 

 ebből 205 fő „A” típusú (már felsőoktatási intézménybe járó hallgatók), 
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  5 fő „B” típusú (utolsó éves középfokú oktatási intézménybe járó, ill. még felsőoktatási 
intézménybe felvételt nem nyert diák). 

Az „A” típusú pályázók közül 2 fő elutasításra kerül (egyikük a 2014. évi pályázatát nyújtotta be, 
a másik pedig nincs az Eper –Bursa on-line adatbázisban). 
Az eddigi gyakorlat szerint Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5000,-Ft/hó/fő 
támogatást állapított meg minden formailag rendben lévő „A” típusú pályázónak 10 hónapra. 
A „B” típusú pályázókat - mivel még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe - nem 
támogatta ebben a formában a Képviselő-testület. 
  
A Képviselő-testület 2014. szeptemberi ülésén határozattal döntött, hogy a 2015. évi költségvetésben 
fedezetet biztosít az ösztöndíjpályázatokra. 
Az érvényes 203 darab „A” típusú pályázat 5000,-Ft/hó/fő/10 hónap összeggel 10.150.000,-Ft 
költségigényt jelentene az átmeneti illetve a 2015. évi költségvetés terhére. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára benyújtott összes érvényes "A" típusú pályázatot támogatja. 
A támogatás mértékeként 5000,-Ft/fő/hó összeget állapít meg 10 hónapra. Ezen pályázat költségére 
10.150.000,-Ft támogatási összeget biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.  
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára 
benyújtott „B” típusú pályázatokat Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja. 
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az EPER-Bursa 
rendszerből kinyomtatott döntési listák aláírására.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 

Makó,  2014. december 3. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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