Kétpó Község Polgármestere
Előkészítette: Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Előterjesztés
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. augusztus 27-én meghírdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulóját.
Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremetés érdekében a hátrányos helyzetű,szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
Az ösztöndíjrendszerhez csatlakozó települési önkormányzatok részvételének feltételét és módját a
határozati javaslat 1. sz mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele,
hogy az önkormányzat csatlakozzon a 2015-ös fordulóhoz. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő
regisztrációt követően valósulhat meg. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az
EPER-Bursa rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el.
A csatlakozási nyilatkozatot 2014. október 01-ig kell a Támogatáskezelő részére elküldeni, így válik
az önkormányzat a 2015. évi forduló résztvevőjévé.
2015. október 03-ig ki kell írni a pályázatot is. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 07. A pályázatokat 2014. december 08-ig kell a képviselő-testületnek elbírálnia.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2014/2015. tanév
második féléve, és a 2015/2016. tanév első féléve).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2016. tanév,
a 2016/2014. tanév és a 2017/2018. tanév)
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1. A települési önkormányzat által nyújtott támogatás.
2. A megyei önkormányzat által nyújtott támogatás – tetszőleges összeggel.
3. Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzati támogatással megegyező mértékben
kiegészíti az önkormányzat által megállapított támogatási összeget.
Az intézményi ösztöndíjak egy főre eső maximuma a 2014. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.
Az önkormányzatnak félévente egyszer kell utalnia az ösztöndíjat.
Jelenleg 2 fő „A” típusú 1 fő „B” tipusú ösztöndíjban részesülő hallgatónak folyósítjuk az ösztöndíjat.
Ez félévente 75.000 forintot jelent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására:
_____/2014.(………….) képviselő-testületi h a t á r o z a t
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
1. Kétpó Község Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 10. § (1) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18. §-a alapján – 2015. évben is csatlakozik a
hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve a tanulmányaikat 2015-ben
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és ennek érdekében használja a rendelkezésre álló elektronikus adatbázist.
A csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot meg
kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2014. október 01.
Felelős: Boldog István polgármester
2. A képviselő-testület átruházza a pályázat kiírását a polgármesterre, amelyet az 51/2007.(III.
26.) Kormányrendelet és a 2014. évi Általános Szerződési Feltételek alapján kell kiírni és közzétenni.
Határidő: 2014. október 03.
Felelős: Boldog István polgármester
3. A támogatás előző és jelen fordulójához szükséges önkormányzati részt a 2015. évi költségvetésben tervezni kell.
4. A 2014. november 07-éig benyújtott pályázatokat a képviselő-testület elbírálja.
Határidő: 2014. december 08.
Felelős: Boldog István polgármester
5. Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni a
pályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait, írásban értesíteni kell a pályázókat
a döntésről, valamint a döntések indokolásáról. Lehetővé kell tenni számukra, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék.
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A támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt pályázók bírálati anyagát meg
kell küldeni a Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: dr. Szűcs Attila jegyző
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.

Boldog István polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége Pénzügyi Iroda,
Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.

Kétpó, 2014. szeptember 12.
Boldog István
Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek.
dr. Szűcs Attila
jegyző

