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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig
önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül A felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét
pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) indítja el.
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A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a
pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.
A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30.
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A
Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Ezért nincs az előterjesztésben költség megjelölve, költsége a jövő évi költségvetést terheli.
Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően
legkésőbb 2022. október 3-án kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú
pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A
két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek
bővítésére illetve szűkítésére nincs lehetőség, a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül
kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat
által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják.
Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő –
mint pályázatkezelő szervezet – a felelős.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés
terhére – támogatást kap.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják a Támogatáskezelő
számlaszámára a támogatott hallgatók öt havi támogatási összegét.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsenek a csatlakozási szándékról!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

K 506 Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson belül
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság véleménye:
Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság véleménye:
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6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/ 2022. (IX.28.) határozata a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz csatlakozni kíván.
Felkéri a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat megküldésére és
a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően
legkésőbb 2022. október 3-ig a pályázat kiírására.
Határidő: 2022. szeptember 30. és október 3.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: humánpolitikai ügyintéző

Őrbottyán, 2022. szeptember 5.
az előterjesztést készítette:
……………………………..
Kovácsné Papp Erzsébet
humánpolitikai ügyintéző
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

előterjesztő:
…………………………
Szabó István Ferenc
polgármester

