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    Iktató szám: Sz-302/2019. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2019. szeptember 4-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására  
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester    
 
Készítette:  Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, 

Humánszolgáltatási Iroda, Intézményfelügyeleti Csoport 
 Ladányi Attila ügyintéző, Humánszolgáltatási Iroda, 

Intézményfelügyeleti Csoport 
    
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

241/2019. (VI.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, amelyhez a 2020. évi 

költségvetésben a korábbi pályázati fordulókban megállapított pályázati támogatásokkal 

együtt összesen 5.000.000,- Ft-ot biztosít. A pályázati kiírás előreláthatólag – az elmúlt évek 

gyakorlata alapján – 2019 őszén jelenik meg, melynek részleteiről (pályázati feltételek, 

benyújtási határidő, stb.) a lakosságot széles körben tájékoztatni fogjuk. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. 

(X.11.) számú önkormányzati rendelete határozza meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályait. A rendelet 3.§-a értelmében a 

benyújtott pályázatokról polgármester úr dönt, azonban a döntés előkészítésében részt vesz a 

Képviselő-testület szociális és oktatási ügyekért felelős bizottsága által létrehozott Bursa 

Hungarica munkacsoport.  

 

Kérem Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését a munkacsoport létszámára és tagjaira 

vonatkozóan. 

 

Kérem továbbá, hogy a munkacsoport, a vonatkozó anyagok Hivatal által történő 

előkészítését követően – a munkacsoport tagjaival egyeztetett időpontban – kezdje meg 

munkáját, a benyújtott pályázatokat polgármesteri elbírálásra készítse elő. A polgármesteri 

döntést követően a Hivatal intézkedik az EPER-BURSA rendszerbe történő rögzítésről, 

melynek határidejét a Pályázati kiírás határozza meg. 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 27. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-…/2019. számú előterjesztésben foglalt feladatok 

ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoportot hoz létre, melynek létszámát 3 

főben állapítja meg, és tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

 

1. Oláh Anna esélyegyenlőségi referens 

2. Rapi István drogprevenciós és ifjúsági referens 

3. Szilágyi Imre irodavezető 

 

A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2019. szeptember 4. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 

 


