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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
2014. szeptember 4-én megküldte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójára vonatkozó tájékoztatót. 
Pásztó Városi Önkormányzat kedvező pénzügyi helyzete néhány év kihagyást követően a tavalyi 
évben ismét lehetővé tette a felsőoktatásban résztvevők támogatását a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeren keresztül. 
 
Az igénylők száma 2013-ban – a több év kimaradás eredményeként – az „A” típusú pályázatok 
esetében 20, míg a „B” típusú pályázatok esetében 1 fő volt. Ez a szám a későbbi érdeklődéseket 
figyelembe véve ebben az évben növekedni fog, ezért feltétlenül indokoltnak tartom a támogatás 
folyamatos biztosítását. Ez a támogatási forma amellett, hogy javítja a diákok szociális 
körülményeit, egyben ösztönzi is őket felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra.  
 
Erre a célra, 2014. évben a Képviselő-testület 300 eFt-ot különített el. A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi szabályozási feltételeit a 19/2014.(VI.27.) 
számú rendelet tartalmazza, mely tágabb határokat szab a pályázóknak, így várhatóan a 
tavalyinál lényegesen több pályázatot lehet majd pozitívan elbírálni. A fentiek alapján javaslom, 
hogy a 2015. évi pályázati fordulóra 1000 e Ft-ot biztosítson a képviselő-testület. 
 
A pályáztató felé 2014. október 1-jéig kell az Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz való csatlakozásáról szóló nyilatkozatot 
megküldeni.    
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához 
történő csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő indokolásra 
tekintettel az alábbi határozatot hozza.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 
fordulójához. A Képviselő-testület a pályázati forduló keretösszegeként 1000 eFt-ot biztosít 
2015. évi költségvetésében. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 
 
Pásztó, 2014. szeptember 11. 
 
        Bartus László 
                  osztályvezető 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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