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Előterjesztés
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig
önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
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 (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként
állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból
fedezendő ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben
– a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2012. évi
fordulóban 5.000.- Ft/fő/év volt. (intézményi ösztöndíjrész)
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele,
hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójához.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. 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 pályázat kiírásának határideje: 2012. október 26. A pályázatot az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési
önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az
"A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A
regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói
az EPER-Bursa rendszerben. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók 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 szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév
második féléve és a 2013/2014. tanév első féléve);
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014.
tanév, a 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév)
A két pályázati felhívásnak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség. A
települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2012.
december 17--ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat
elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a
pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi
összegét köteles rögzíteni az EPER-Bursa rendszerben található elektronikus adatlapokon
vagy az összesített döntési listán. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100
forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési önkormányzat a megítélt havi
támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A települési önkormányzat 2012. december 21-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait.
A települési önkormányzat 2012. december 21-ig köteles döntéséről, és annak indokairól
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a
pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat
épületében megtekinthessék.
A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként
előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára. Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:
2013. január 31., őszi szemeszterre: 2013. augusztus 31.
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.
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

KIVONAT
a 2012. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2012. (X.19). önkormányzati határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójához történő csatlakozásról
1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet 18.§ – 21.§ szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához csatlakozik.
2./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy csatlakozó nyilatkozatát a pályázatok kiírását
követően nem vonhatja vissza.
3./ A képviselő-testület az Általános Pályázati Feltételekben meghatározott alapfeltételekkel
kiírja a pályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
4./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsősoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében beérkezett pályázatokról
hozott döntését az Eper-Bursa rendszerben rögzíti.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Boldog István polgármester
Finta Adrienn jegyző
Erről a határozatról értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben
Boldog István sk.
polgármester

A kivonat hiteléül: Gugyelné Markóth Julianna
főelőadó
Kétpó, 2012. október 24.

Finta Adrienn sk.
jegyző
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2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra a jelenlegi felsőoktatási hallgatók
(„A” típusú pályázat) illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú
pályázat) pályázhatnak.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra
benyújtott kérelmek elbírálására az alábbi szabályzatot alkotja:
1. Az ösztöndíj kizárólag hátrányos szociális helyzetű, Kétpó Községben állandó
lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
2. Az "A" típusú pályázati ösztöndíjban részesülhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
3. „A" típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév második féléve és a 2013/2014. tanév első
féléve);
4. A "B" típusú pályázati ösztöndíjban részesülhetnek, akik 2012/2013. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok
jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
5. A "B" típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév és a 2015/2016.
tanév).
6. Ösztöníjban részesülhetnek mindazon hallgatók, akiknek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem éri el a 100.000.- Ft-ot.
7. Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000.- Ft. maximum 5.000.- Ft.

8. A Képviselő-testület az ösztöndíjat hallgatónként eltérő összegben is megállapíthatja,
figyelembe véve a hallgató családjának szociális helyzetét és egyéb körülményeit.
9. A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi
félévenként egy összegben átutalni az Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára.
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje:
- tavaszi szemeszterre: 2013. január 31.
- őszi szemeszterre: 2013. augusztus 31.
Kétpó, 2012. október 15.

Boldog István
polgármester

