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2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 15-i ülésén döntött arról, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 
fordulójához. 
 
Ez az ösztöndíj rendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. Ez a pályázati rendszer 
továbbra is többszintű. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 
önkormányzati forrásokat mobilizál. 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a helyi önkormányzat által adott 
támogatást. A minisztérium a helyi (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási 
összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett 
értékhatárig – kiegészíti. 
 
Az ösztöndíj pályázat 2022. évi fordulójára 12 db. „A” típusú pályázat és 3 db. „B” típusú pályázat 
érkezett. A pályázatok formai szempontból a kiírásnak megfeleltek. 
 
A pályázatok elbírálását az SZMSZ szerint az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális, valamint az 
Egészségügyi és Szociális bizottságok végzik. 
A benyújtott pályázatok között a 2022. évi költségvetést terhelendő 940.000.-Ft-ot osztottak fel. 
„A” típusú pályázók esetén 12 fő 850.000.-Ft összegű támogatásban részesül. 
„B” típusú pályázók esetén 3 fő 90.000.-Ft összegű támogatásban részesül. 
 
A támogatás „A” típusú pályázat esetén 2, a „B” típusú pályázat esetén 6 félévre szól. „B” típusú 
pályázat miatt áthúzódó tétel nincs. 2022-ben a mostani döntés miatt 940.000.-Ft-ra szükséges 
kötelezettséget vállalni a szociális keret terhére, melyhez kérem a Képviselő-testület támogatását. 
 
Határozati javaslat 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 2022. évre 940.000.-Ft-ra vállal kötelezettséget az adott évi költségvetés szociális 
kerete terhére. 
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Gárdony, 2021. november 23. 
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