
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 

évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve 2021. évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot.  

A felsőoktatási intézményben jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók az „A” típusú, a 

leendő azaz a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy 

felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, de a következő tanévtől felsőoktatási 

intézmény keretében tanulmányokat folytató hallgatók a „B” típusú pályázatok benyújtásával 

pályázhattak az ösztöndíjra, melynek folyósított havi összege a támogatott szociális 

rászorultságától függően 1.000-4.000,-Ft-ig terjedhet. 

Az ösztöndíj időtartama: 

 „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 

2020/2021 tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve. 

 „B” típusú pályázat esetében: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév a 

2021/2022. tanévtől kezdődően. 

 

A pályázatok kiírása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint 2020. október 5. 

napjáig megtörtént, azok tartalma a helyben szokásos módon ismertetésre került a lakossággal. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában a pályázatok Eper-Bursa rendszerben 

történő véglegesítésének és a települési önkormányzathoz benyújtásának határideje 2020. 

november 5. napja volt. 

 

Az EPER-Bursa rendszerben a 2021. évi fordulóra összesen 23 pályázó rögzítette a pályázatát, 

melyből mind a 23 pályázat beérkezett papíralapon az önkormányzathoz. A pályázatok egy 

kivételével, mely nem tartalmazta a kötelezően előírt mellékletet, és azt határidőig sem pótolta 

- érvényes, elbírálható státuszba kerültek. A beérkezett pályázatok közül 21 „A” típusú pályázat 

és 2 „B” típusú pályázat. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan a tanévben érettségiző, illetve érettségivel rendelkező továbbtanulni 

szándékozó fiatalok minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében a pályázatokat idén is 

megküldtük mind a sátoraljaújhelyi, mind a sárospataki gimnáziumi, szakgimnáziumi 

osztályokat indító középfokú oktatási intézményeknek, ennek ellenére mindössze 2 „B” típusú 

pályázat érkezett. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek és Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2015.(II.11.) rendeletében foglaltak alapján a pályázatok elbírálása kitért a szociális 

rászorultság vizsgálatára is. 

 

Kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint részesüljenek 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásban a felsőoktatási 

intézményben – felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében – a teljes idejű, nappali 

munkarend, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 

és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 

illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat folytató „A” és „B” típusú pályázati 



felhívásra jelentkező, az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan 

hátrányos helyzetű pályázók. 

 

Sátoraljaújhely, 2020. november 30. 

       Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

        aljegyző 

 

Határozati javaslat 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2020. (……) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

I.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az „A” típusú 

felhívásra jelentkezők közül, a 2020/2021. tanév II. félévétől 10 hónap időtartamra, azaz két 

egymást követő tanulmányi félévre 4000 forint/fő havi összegű ösztöndíjtámogatásban 

részesítem a felsőoktatási intézményben – felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében – teljes 

idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat folytató, 

és a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 

végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, 

érettségizettek, és a fentebb felsorolt képzésekben a 2021/2022. tanévtől kezdődően 

tanulmányaikat megkezdeni kívánó „B” típusú pályázati felhívásra jelentkező, az 

önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatókat. 

 

 

„A” típusú 
 

1. Bódisz Alex 

2. Burger Virág 

3. Fekete Anett 

4. Fodor Anna Villő 

5. Fügei Benjámin 

6. Gecse Glória 

7. Gégény Márk 

8. Géza Dániel 

9. Harsányi Zoltán 

10. Ignéczi Márk 

11. Karádi Nikolett 

12. Kosárka Lilla 



13. Leiszner Eszter Emília 

14. Matta Jázmin Eszter 

15. Molnár Judit 

16. Orosz Nikolett 

17. Siroki Andrea 

18. Szekeres Eszter 

19. Szűcs Zsófia 

20. Tallárom Benedek 

 

 

„B” típusú 

 

1. Karakó Dávid 

2. Molnár Gyula Péter 

 

 

II. Komjáthy Zsófia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 

évi fordulójára benyújtott pályázata formai hibás volt, emiatt bírálat nélkül elutasításra került. 

 

Felhívom az aljegyzőt, hogy gondoskodjon az EPER-BURSA rendszeren keresztül a 

beérkezett pályázatok elbírálásának és bírálati döntésének rögzítéséről 

Határidő: 2020. december 4. 

Felhívom az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázók kiértesítéséről és az eredeti döntési listák 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő eljuttatásáról.  

Határidő: 2020. december 7. 

 

 

 
 
 
 

 

 


