
2022. 09. 08.  15:45        J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\09.22\12.docx       1. oldal, összesen: 2 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE 

1. változat 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  
2023. évi fordulóhoz való csatlakozásról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése első ízben az 535/2000.(XII.14.) számú 
önkormányzati határozatával csatlakozott az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, amely a felsőoktatási 
intézmények nappali tagozatán első diplomát szerző hallgatók („A” típus) illetve a 
tanulmányaikat az adott év szeptember 1-én kezdeni kívánó („B” típus) szociálisan hátrányos 
helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget az esélyteremtés érdekében. A 
Közgyűlés az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a mindenkori éves költségvetési 
rendeletében a szociálpolitikai előirányzatok között tervezi.  
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátterét a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet, 
továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) és a 
települési önkormányzatok által évente megkötött Általános Szerződési Feltételek képezik. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Támogatáskezelő a 2023. évi pályázati 
iratanyagot - mely tartalmazza az általános szerződési feltételeket és a Csatlakozási 
Nyilatkozatot is – várhatóan augusztus végén, szeptember elején teszi közzé honlapján és küldi 
meg az önkormányzatok részére, valószínűen az elmúlt évi adattartalommal. A csatlakozásról 
való döntés a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
A fentiek miatt javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy amennyiben a Támogatáskezelő az 
előző éviekhez hasonló tartalommal, lényeges eltérés nélkül írja ki a 2023. évre vonatkozó 
ösztöndíjpályázatot, úgy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához és hatalmazzon fel a Csatlakozási Nyilatkozat 
aláírására.  
 
Amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy javaslom, 
hogy a Közgyűlés hatalmazzon fel, hogy az abban foglaltak alapján dönthessem el, hogy 
önkormányzatunknak célszerű-e csatlakozni az ösztöndíj rendszerhez. Erről a Közgyűlést a 
soron következő ülésen tájékoztatom. 
 
Javaslom továbbá, hogy amennyiben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik 
az ösztöndíjrendszerhez, úgy a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 5.750 e/Ft önkormányzati önrészt biztosítson, amelyet a 2023. évi 
költségvetési rendeletében is szerepeltetni fog. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. 
 
Kaposvár, 2022. július 11.  
                                                                                                       Szita Károly  
  polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az 
előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi rendszeréhez, és 
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 
 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy 
hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, s erről a 
Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 
 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás esetén a 2023. évi Bursa ösztöndíjra 5.750 e/Ft önkormányzati 
önrészt biztosít, melyet a 2023. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai 
előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
                           Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2023. február 28. 

 
 


