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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a korábbi években is csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszerhez, mely a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
felsőoktatási tanulók anyagi támogatását teszi lehetővé. 
(Önkormányzatunk rendelkezik egy másik támogatással is, azaz önkormányzati 
rendeletünk értelmében félévente 20.000,- Ft-tal támogatja a felsőoktatási intézet 
nappali tagozatán tanulókat.) 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben nyújtható 
támogatásokra való jogosultság feltételeit és a támogatások igénylésének, 
odaítélésének rendjét – a központi pályázati rendszerben foglaltak alapján – 
rendeletben kell majd szabályozni, melyet a soron következő ülésünkön terjesztek 
Önök elé. 
A csatlakozás hosszú távú elkötelezettséget jelent, hiszen az „A” típusú pályázat 
esetén 10 havi, a „B” típusú támogatás esetén 3 X 10 havi támogatási kötelezettség 
keletkezik.  
A 2011-es pályázat alapján 20 fő támogatásáról döntött a Képviselő-testület, 2 
pályázatot utasított el. Ez összegszerűen 3-5.000,- Ft/fő, összesen havi 81.000,- Ft-ot 
jelent. Sajnos hozzá kell tenni, hogy a tavalyi évben a megye nem adott támogatást 
fenti összeghez, annak ellenére, hogy a Megyei Önkormányzat ugyanakkora összeget 
tehet hozzá a helyi támogatási kerethez. 
Az ösztöndíjrendszerről, annak feltételeiről a z alábbi honlapon találnak részletes 
információt: http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=126  
 
Határozati javaslat: 

 
…/2011. (X. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
csatlakozik a 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati kiíráshoz. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
 Alsónémedi, 2011. szeptember 30. 
 

  Vincze József 
               polgármester 

 
Az előterjesztés törvényes! 
 
 
Dr. Percze Tünde 
       jegyző 


