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Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Polgármester 
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 28. napján tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Németh Katalin  

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző 

 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság és Pénzügyi Bizottság 

 

Melléklet: pályázatok 

 

 

A napirendet zárt ülésen kell tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2022/2023. tanév II. félévére és a 2023/2024. tanév I. félévére („A” típusú pályázat), valamint 

a 2023-2026. tanévre („B” típusú pályázat) meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2023-as fordulójára a pályázatok beérkezésének határideje 2022. november 

03. napja volt.  A pályázati kiírásra 2 fő nyújtotta be pályázatát, mindketten „A” típusú 

pályázatra pályáztak. „B” típusú pályázat (közvetlenül érettségi előtt álló, felsőoktatási 

tanulmányokat folytatni kívánó diák esetén) nem érkezett.  

Az Eper - Bursa rendszerben mind a 2 pályázó rögzítette adatait, majd eljutatta pályázati anyagát 

az önkormányzathoz. Mindkét pályázat érvényes.  

A támogatási összegnek minimum 1.000.- forintnak (azaz egyezer forintnak), havonta azonos 

összegnek és 100.- forinttal (azaz egyszáz forinttal) maradék nélkül oszthatónak kell lennie.  

 

A pályázati ütemterv szerint az önkormányzatnak évente 2 x (2 x 5 hó) kell utalni a megítélt 

összeget a támogatáskezelő számlájára, az első alkalommal minden év január 31. napjáig, majd 

augusztus 31. napjáig.  

 

A támogatott pályázók bírálati anyagát 2022. december 05. napjáig kell a Képviselő-testületnek 

elbírálnia, majd ezt követően el kell küldeni a Támogatáskezelő, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részére. 

 

A települési önkormányzat 2022. december 06. napjáig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 

helyben szokásos módon köteles nyilvánosságra hozni a támogatások összesített adatait.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beérkezett pályázatok 

elbírálása tekintetében.  

 

Nagytarcsa, 2022. november 04. 

       Bardócz Gábor sk. 

     polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában az alábbiak szerint támogatja a 

pályázókat: 

 

………………………….: ….………….Ft/hó 

………………………     :…………....Ft/hó 

 

A fenti összeg (………..Ft/év) a 2023. évi költségvetésben kerüljön tervezésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

  

  

  


