
A 2016. szeptember 22-i közgyűlés 29. napirendi pontjához 
 

 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 4/2016. (IX. 20.) számú szabályzattal 
módosította a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi 
eljárásrendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzatot. A módosítás az ösztöndíj 
jogosultsági feltételeként előírt jövedelemhatárt érintette, az egy főre jutó jövedelemhatár az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 240%-áról (68.400.- Ft/hó/fő) 350%-ára (99.750.- 
Ft/hó/fő) módosult 2016. szeptember 22-től, ezért az „A” határozati javaslat 1. és 2. számú 
melléklete szerinti pályázati kiírásban is ezt a jövedelemhatárt szükséges feltüntetni az 
alábbiak szerint: 

 
„A” 

 
HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

......./2016. (IX. 22.) határozata 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2016. október 3. 
 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a határozat 

1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja 2017. évre az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  - a pályázatok kiírására: 2016. október 4. 
 

„B” 
 

 



HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
......./2016. (IX. 22.) határozata 

 
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozásról, valamint az ösztöndíjpályázat 2017-2019. évi 

támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy nem kíván csatlakozni az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi, 2015. évi és 2016. évi „B” 
típusú fordulóján nyertes fiatalok támogatására 2017. évben 242.500 forintot, 2018. évben 
105.000 forintot és 2019. évben 15.000 forintot biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást először a 2017. évi, majd a 2018. és a 2019. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 

Határidő:  - a 2017., 2018. és 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az 
ösztöndíjpályázat 2015-2017. évi támogatásáról szól 333/2014. (IX. 23.) határozat 3. és 5. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok támogatására 2015. 
évben 5.000.000 forintot, 2016. évben 5.000.000 forintot kíván fordítani.” 
„5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást először a 2015., majd a 2016. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.” 

 
 
 

 


