
6. számú napirend 
 
E l ő t e r j e s z t é s 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 
szeptember 27-ei ülésére 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz, pályázat kiírása 
Készítette: Földháziné Harsányi Margit 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is lehetővé 
kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.  
2021. évben is meghirdetésre került az ösztöndíjpályázat. A települési önkormányzat 
maga jogosult a pályázat kiírására.  
A kiírás feltétele, hogy az önkormányzat 2021. október 1-ig csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
 
2020-ban 2 fő kapott ilyen ösztöndíjat, összesen havi 15.000 Ft/hó összegben tíz 
hónap időtartamra.   
 
A benyújtott pályázatokról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy tegyék lehetővé a 2021. évben is a 
szociálisan rászoruló fiatalok számára a tanulással járó terhek csökkentését, ennek 
érdekében fogadják el az alábbi határozati javaslatot! 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos 
helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására léthozott BURSA-2022 A Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021/2022. tanév 
második, 2022/2023. tanév első félvére vonatkozó fordulójához.  
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: a csatlakozási szándék továbbítására: 2021. október 1. 
Felelős: polgármester 

 
2. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghirdeti a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (BURSA -2022A) 
2021/2022 tanév második, 2022/2023. tanév első felévére vonatkozó fordulóján 
történő részvételt. 
 



Az ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.  
 
A pályázat (hallgatói) benyújtásának határideje: 2021. november 5. 
 
Határidő: 2021. november 5. 
Felelős: polgármester 
 
Gyermely, 2021. szeptember 15.  

 

Kókai Rita  
polgármester  



 

BURSA PÁLYÁZAT 

 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

 

  

Gyermely Község Önkormányzata ebben az  évben is meghirdeti a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszere 2022. évi pályázati fordulóját az 

önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. 

 

Az aktuális pályázati kiírást és a kapcsolódó dokumentumokat a www.emet.gov.hu oldalról 

tölthetik le.  

A rendszer használatával kapcsolatban az oldal tetején található Súgó nyújt segítséget. 

 

Csak elektronikus pályázatrögzítés lehetséges!  
 

A pályázati űrlapokat csak az EPER-Bursa rendszer felületén tölthetik ki a pályázók, 

semmilyen más pályázati űrlapot nem adhatnak be az önkormányzatokhoz, a pályázati 

űrlapok befogadásánál az Önkormányzat minden esetben ellenőrzi a rendszerben, a 

kinyomtatott űrlapokon található kód segítségével, hogy a pályázat valóban rögzítve és 

véglegesítve van a rendszerben!  

 

Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázatokat november 5-ig a   

Hivatalban kötelező mellékleteivel együtt kell leadni! 

 

Kötelező mellékletek: 

- közös háztartásban élők jövedelemigazolása (munkáltatói jövedelemigazolás,  

        vállalkozók esetén a kérelem beadását megelőző 12 hóról a NAV igazolása) 

 -     eredeti hallgatói jogviszony igazolás) 

 

 

Csak az EPER-Bursa rendszerben regisztrált pályázók tudnak pályázatot beadni!  

 

A rendszeren kívül az önkormányzathoz beadott pályázatok nem vehetnek részt az 

elbírálásban!   

  

  

Tisztelettel: 

  

 Kókai Rita  

polgármester  

 

 

http://www.emet.gov.hu/

