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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2000/2001-es tanév során az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei 
önkormányzatok együttműködésével elindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban részt 
vevő hallgatóknak folyósítható ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi 
területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és felsőoktatási intézményben felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében teljes idejű (nappali tagozat) képzésben vesznek részt. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
 
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes, így a képviselő-testületnek minden évben döntenie kell arról, hogy csatlakozik-e a 
meghirdetett ösztöndíjpályázat következő fordulójához vagy sem 
 
Tapolca Város Önkormányzata 2000. év őszén csatlakozott az első pályázati fordulóhoz, és 
azóta is minden évben támogatást nyújt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 
szociálisan rászoruló hallgatóknak. Az első pályázat kiírása óta a támogatásban való részvétel 
az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Év Támogatott hallgatók 
száma 

Önkormányzatunk által 
biztosított keretösszeg 

2001. 10 fő   500.000.- Ft 
2002. 23 fő 2.000.000.- Ft 
2003. 60 fő 3.000.000.- Ft 
2004. 54 fő 3.000.000.- Ft 
2005. 45 fő 3.000.000.- Ft 



2006. 59 fő 3.000.000.- Ft 
2007. 56 fő 3.000.000.- Ft 
2008. 58 fő 3.000.000.- Ft 
2009. 56 fő 3.000.000.- Ft 
2010. 55 fő 3.000.000.- Ft 
2011. 48 fő 3.000.000.- Ft 
2012. 51 fő 3.000.000.- Ft 
2013. 43 fő 3.000.000.- Ft 
2014. 25 fő 3.000.000,- Ft 
2015. 17 fő 3.000.000,- Ft 
2016. 24 fő 3.000.000,- Ft 
2017.  15 fő 3.000.000,- Ft 
2018. 9 fő 3.000.000.- Ft 
2019. 13 fő 3.000.000.- Ft 
2020. 13 fő  3.000.000.- Ft 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
nyílt pályázat keretében 2020. szeptember 1-én meghirdette a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2021. évre, melyhez a települési önkormányzatok a 
pályázati felhívás szerint 2020. október 1-ig csatlakozhatnak. A csatlakozáshoz az 
önkormányzatnak regisztrálni kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a 
továbbiakban: EPER-Bursa Rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot a 
polgármester által aláírva egy példányban ugyanezen időpontig el kell juttatni a 
Támogatáskezelőhöz.  
Az önkormányzat csatlakozása esetén a pályázatokat 2020. október 5-ig ki kell írnia a 
települési önkormányzatoknak.  
A pályázók 2020. november 5-ig rögzíthetik pályázatukat az EPER-Bursa Rendszerben, és a 
kinyomtatott pályázatokat az előírt mellékletekkel eddig az időpontig adhatják le az 
önkormányzatok hivatalában. A beérkezett pályázatokat 2020. december 4-ig kell elbírálni és 
rögzíteni az EPER-Bursa Rendszerben. A pályázatokat 2020. december 7-ig papíralapon is el 
kell juttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. 
 
Városunkban a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra vonatkozó helyi rendelkezéseket az 
17/2020. számú polgármesteri utasítás tartalmazza. Az utasítás rendelkezik többek között a 
jogosultsági feltételekről, az elbírálás menetéről, az ösztöndíj összegéről és az utalás 
rendjéről. Az 17/2020. számú polgármesteri utasítás szerint az önkormányzat által adható 
támogatás havi összege 1.000-20.000.- Ft. 
 
A 2020. évre biztosított 3.000.000.- Ft összegű keretből 1.220.000- Ft került csak ténylegesen 
felhasználásra, mert kevés pályázó volt. A következő évi keretösszeg emelése ezért nem 
indokolt.  
 
Javaslom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozzunk a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz, ezzel segítve a továbbtanulni szándékozó, szociálisan hátrányos 
helyzetben levő fiatalokat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék! 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I.  
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2021. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati 
kiírás közzétételére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2020. október 1. 
 
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2021. évi költségvetése terhére  
 

„A” és „B” típus összesen      3.000.000-Ft 
 

keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a pályázatok 
fedezetére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  a 2021. évi költségvetés elkészítésének 

határideje 
 

 
 

Tapolca, 2020. szeptember 21. 
 

 
   Dobó Zoltán 
  polgármester 
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