
A határozat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

 

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26-én tartandó 

képviselő-testületi ülésére 

 

8. napirendi pont 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 

 

 

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester 

Előterjesztést készítette Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita irodavezető 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) 2022. augusztus 31. napján 

meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 

pályázati felhívásait.  

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 

szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság 

elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 

összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.  

 

A fontosabb tudnivalók:  

 

A 2023. évi fordulóban való önkormányzati részvétel feltétele, hogy a csatlakozni kívánó 

települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a pályázatkezelő rendszerben (EPER-

Bursa rendszer) és a Csatlakozási nyilatkozatot aláírva (polgármester vagy a polgármester 

akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletére jogosult személy) és szervezeti 

bélyegzőlenyomattal ellátva visszajuttatja a Támogatáskezelő részére 2022. szeptember 30. 

napjáig. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázati felhívásokat legkésőbb 2022. 

október 3. napjáig. 

  

A pályázóknak 2022. november 3. napjáig kell az önkormányzatnál benyújtaniuk a 

pályázataikat, melyeket az önkormányzatnak 2022. december 5. napjáig kell elbírálni 

. 

A meghozott döntésről 2022. december 6. napjáig értesíteni kell a pályázókat, továbbá az 

önkormányzat köteles a helyben szokásos módon a támogatások összesített adatait 

nyilvánosságra hozni.  

 

 



Amennyiben a Pörböly Község Önkormányzata csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz 

javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Pörböly Község Képviselő-testületének …./2022. (IX.26.) 

számú határozata a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

2023. évi fordulójához való csatlakozásra 

 

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.  

Ennek érdekében: 

a.) felhatalmazza a település polgármesterét a csatlakozásról 

szóló szándéknyilatkozat aláírására, továbbá 

b.) a pályázati kiírás elkészítésére és annak meghirdetésére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős:   Sipos Lajos polgármester 

                 

 
 


