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Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
 
 
Tisztelt Bizottság! 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018-ra is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázat létrehozásának célja, hogy a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban 
való részvételt a települési és megyei önkormányzatok együttműködésével. A pályázat a 
korábbi éveknek megfelelően 2017-ben is két kategóriában került kiírásra. 
 
A Képviselő-testület a 193/2017. (IX.27.) és 194/2017. (IX.27.) számú határozatában úgy 
döntött, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
csatlakozik, és 2018. évben 10.000.- Ft/fő/hó összeggel maximum 20 főt támogat. Azokat a 
pályázókat támogatja, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280 %-át, mely jelenleg 79.800.- 
Ft/fő. A pályázót egyedül nevelő szülők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj 350 %-át, 
mely jelenleg 99.750.- Ft/fő.  
 
A Képviselő-testület határozatának értelmében meghirdettük a pályázati kiírást Kistarcsa 
Város Önkormányzat honlapján, a Kistarcsai Híradóban, a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján és a városban található hirdetőtáblákon. 
A pályázat beadási határideje 2017. november 7. A leadási határidőig papír alapon 10 db 
pályázat és a pályázati webes felületen 11  „A” típusú pályázatot nyújtottak be.  „B” típusú 
pályázatra nem érkezett pályázat.  
Egy pályázó Dobsa István Richárd pályázó a pályázatát a pályázatkezelő honlápjára 
feltöltötte, de papír alapon nem nyújtotta be a pályázatát. 
 
A papír alapon beérkezett pályázatok közül egy pályázó nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
mert az egy főre eső jövedelem a családban magasabb mint ami a pályázati kiírásban szerepel. 
 
Felhívom a bizottság figyelmét, hogy az előterjesztés zárt ülés keretében nem tárgyalható, de 
biztosítani kell a személyes adatok védelmét. 
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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII.20.) sz. rendelet 3. sz. melléklete I. 18.) pontja alapján 
a Humánpolitikai Bizottság dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjak 
odaítéléséről a pályázati kiírás jövedelemhatárainak és egyéb szociális feltételeinek 
megfelelően. Méltányosság gyakorlására a pályázati kiírás alapján nincs lehetőség. 

 
 

1. sz. Határozati javaslat: 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
szociális rászorultságuk alapján 10.000.- Ft/hó összeggel támogatja a 2018. évi „A” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázaton: Dovák 
Dániel István, Dovák Melinda Ilona Ferenczi Zsanett, Kohajda Márton, Kohajda 
Orsolya, Kovács Emese, Nagy Dorina, Vári Nikolett, Pekár Veronika pályázókat. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

2. sz. Határozati javaslat: 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
Dobsa István Richárd pályázatát kizárja a 2018. évi „A” típusú Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat bírálatából, mert pályázatát nem adta le az EPER-
Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon a pályázati határidő végéig. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

3. sz. Határozati javaslat: 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
Juhász Jázmin Zsófiának a 2018. évi „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázatát nem támogatja, mert pályázata nem felel meg a pályázati 
kiírásnak,   mivel a család egy főre eső jövedelme magasabb, mint a pályázati kiírásban 
szereplő családban élő jövedelemhatár. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. november 14. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 


