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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C bekezdés  

19. pont 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság  

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
Meghívott: -  
 
 
 
Határozatot kapják: -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2018. (IX.27.) sz. határozatával 
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához történő csatlakozásról.  
Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a felsőoktatási hallgatók 
támogatását 2001. óta biztosítja. A hallgatók részére történő Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj megállapítására a települési önkormányzat, a megyei 
önkormányzat, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma együttes közreműködésével 
kerül sor.  
 

A pályázat Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) Komló Város 
Önkormányzat a csatlakozással együtt elfogadta. Ennek megfelelően a pályázatok 
benyújtásának határideje: 2018. november 13. napja (postára adás dátuma) volt.  
 

A felhívásra pályázhattak: 
• az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos 

felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), vagy  
• a 2018/2019-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, akik a 

2019/2020-as tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény teljes idejű, nappali 
tagozatos képzésében kívánnak részt venni („B” típusú pályázat). 

 

A pályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozást követően – az előírásoknak 
megfelelően – az Önkormányzat felhívást jelentetett meg a pályázati lehetőségekről.  
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás elbírálásáról szóló 
28/2011. (X.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében 6.000. 
Ft/hó támogatásra jogosult az árva, félárva hallgató. Az önkormányzat által biztosított havi 
támogatás összege a családban egy főre jutó jövedelem alapján az alábbiak szerint került 
megállapításra a Rendeletben:  

a) a nyugdíjminimum 251% és 340% közötti egy főre jutó jövedelem esetén 4.000.- 
Ft/hó,  

b) a nyugdíjminimum 151% és 250% között egy főre jutó jövedelem esetén 4.500.- 
Ft/hó,  

c) a nyugdíjminimum 150% vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 5.000.- Ft/hó, 
 

A beadási határidőig 25 hallgató nyújtott be „A” típusú pályázatot. Az elbírálás során 
megállapításra került, hogy valamennyi beérkezett pályázat támogatásra jogosult az alábbiak 
szerint: 
 
Támogatási 
kategória 

4000.- Ft 4500.- Ft 5000.- Ft 6.000.- Ft Összesen 

„A” típusú 
pályázat 

5 8 7 5 25 

Összesen:     25 
A 2019. évi pályázati fordulóban „B” típusú pályázat nem érkezett be. 
 
Az ÁSZF 15. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat 2018. december 17-ig az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra 
hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület, – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
tájékoztató című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az alábbi táblázatban foglalt Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapításra került 
támogatási összeget, és felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés 
tervezésekor a hallgatók juttatását az alábbiak alapján vegye figyelembe: 

 
Pályázat típusa 
2019. évben 

Támogatás 
összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 
A 2019. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 
típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 5 200.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 8 360.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- 7 350.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 5 300.000.- 
Összesen „A” típusú  25 1.210.000.- 
    
    
Tervezett 2019. évi 
önkormányzati 
támogatás összesen: 

  1.210.000.- 

  
   Határid ő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása 
   Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy 2018. december 17-ig hozza 
nyilvánosságra az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait. 
 
Határid ő: 2018. december 17. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hallgatói támogatások 
utalásáról gondoskodjon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltétele szerinti ütemezésnek megfelelően. 
 
Határid ő: 2019. január 31.  
Felelős: Polics József polgármester 
 

K o m l ó, 2018. november 20.   
   
        Polics József 
        polgármester 


