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a Képviselő-testület 2010. szeptember 14-i ülésére 

 
Tárgy: csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
  2011. évi fordulójához, és a pályázatok  kiírása  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk évek óta részt vesz a felsőoktatási szociális ösztöndíj pályázati rendszerében. Az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ismét lehetőség van arra, hogy Újpest Önkormányzata 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. (A csatlakozás 
határideje 2010. szeptember 30.) A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, melynek 
pénzügyi forrását a települési önkormányzat, a megyei önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által nyújtott támogatás biztosítja. Az ösztöndíj adományozásának jogszabályi 
alapjául az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet szolgál. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 
feltétele, hogy az Önkormányzat elfogadja az ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium által kidolgozott Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget 
vállaljon arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása, az ösztöndíj folyósítása során annak 
megfelelően jár el.  
 
Az ösztöndíj adományozásának a szerződésben foglalt feltételei nem változtak, továbbra is nehéz 
szociális körülmények között élő felsőoktatási tanulmányokat kezdő/folytató fiataloknak nyújt 
rendszeres anyagi segítséget, tanulmányi eredménytől függetlenül. Az „A” típusú ösztöndíj 10 
hónapra (2010/2011. tanév második és 2011/2012. tanév első féléve), a „B” típusú ösztöndíj 3x10 
hónapra (2011/2012. tanév, 2012/2013. tanév és 2013/2014. tanév) nyerhető el. A benyújtott 
pályázatokat a helyi önkormányzat Közművelődési, Oktatási Bizottsága bírálja el, és dönt az 
ösztöndíj összegéről. Az ösztöndíjak folyósításának költsége a jövő évi költségvetésünket terheli, 
fedezetét a 2011. évi költségvetésünkben kell tervezni.  
Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, elkészítettük a pályázati felhívásokat az „A” és 
„B” típusú pályázatokra egyaránt. Az egy főre jutó jövedelemhatárt az Újpest Diákösztöndíjakkal 
egységesen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresében jelöltük meg. 
(2010-ben 57 000 Ft nettó jövedelem/fő/hó). A pályázatok kiírásának határideje 2010. október 1. 
 
A 2010. évi pályázati fordulóban  81 újpesti diák részesült 5 000 Ft/hó önkormányzati ösztöndíjban, 
mely a minisztériumi résszel együtt 10 000 Ft/hó támogatást jelent számukra. Ez a támogatási 
forma az évek során ismertté vált a felsőoktatásban tanulók körében, és ebben az évben is nagy 
várakozás előzi meg a pályázat kiírását. Az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásunkkal, az Újpest 
Diákösztöndíjak mellett további lehetőség nyílik a felsőoktatásban tanuló nehéz anyagi helyzetben 
lévő fiatalok támogatására.  
 
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Önkormányzatunk csatlakozzon 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához és ebben 
az évben is írjuk ki a pályázatokat az ösztöndíj elnyerésére. 
 
 
 



 
 
Határozati javaslat:  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy  csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához, valamint dönt 
arról, hogy a mellékletben csatolt „A” és „B” típusú pályázati felhívások kiírásra és meghirdetésre 
kerüljenek. 
 

 
 
 

Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester  
    
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 
Újpest, 2010. augusztus 30. 
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Háttéranyag Titkárságomon megtekinthető. 
 
Az előterjesztést készítette: Kókai Istvánné és Kóródi Mariann 

 


