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Vonatkozó jogszabályok: 
 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi 
rendelkezések 
 

 
Az előterjesztést tárgyaló bizottságok:  
Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
 
Mikepércs, 2020.szeptember 21. 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulóját 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak 
támogatására.    

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER 
Bursa felületén történő regisztráció szükséges.  

A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020.október 1. 

A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi 
kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a 
támogatási összegek odaítéléséről. 

Az önkormányzat félévenként egy összegben utalja a Bursa célszámlára a támogatott 
hallgatók öt havi támogatásának összegét, melyet az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a 
Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján 
évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső 
maximuma a 2020. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Így tehát a támogatásban 
részesülő hallgatók az önkormányzat által megítélt összeg duplájához jutnak hozzá.   

Önkormányzatunk a 2021. évi költségvetésében 1.000.000.-Ft.-ot irányzott elő a 
támogatásra. 

A pályázati felhívást az Önkormányzatnak 2020. október 5-ig kell közzétenni. A 
diákok pályázataikat az EPER Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt 2020. november 5-ig 
nyújthatják be a polgármesteri hivatalnál, amelyek helyben kerülnek elbírálásra a 
szociális rászorultságtól függően. 

Két típusú ösztöndíjra lehetséges pályázni:  

- „A” típusú pályázat: 10 hónapra, két egymást követő tanulmányi félévre 
folyósítható a már jelenleg a felsőoktatásban nappali munkarendben tanuló 
hallgató számára (2020/2021 tanév második féléve , és 2021/2022 tanév  első 
féléve ), 

- „B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre 
folyósítható a 2020/21. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, középiskolás; 
illetve felsőfokú végzettséggel még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett pályázó részre.  

Javaslom, hogy az önkormányzat a mikepércsi családok felsőoktatási kiadásainak 
támogatása érdekében, csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Kérem 
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Mikepércs, 2020. szeptember 22. 

Tímár Zoltán s.k. 
    polgármester  



……./…………… SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
(tervezet) 

 
I. Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy csatlakozáshoz szükséges 
nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a pályázatok elbírálásához szükséges 
szempontrendszer kidolgozására, a Polgármestert a benyújtott pályázatok 
elbírálására. 
 
 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester és dr. Vojtkó-Pék Ildikó jegyző 
 Határidő: azonnal és folyamatosan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


