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Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése,
döntés a csatlakozási szándékról
Tisztelt Képviselő-testület!
Általános tájékoztató
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt. E cél elérése érdekében a Kormány központi költségvetési és önkormányzati
forrásokat is mobilizálni kíván.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi. CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
1.) települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
2.) megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
3.) intézményi támogatás



önkormányzati ösztöndíjrész
intézményi ösztöndíjrész

A települési önkormányzat a támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg,
melyet a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az így megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium
hivatalos lapjában közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre
eső maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó volt.
Részvételi feltételek
A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes.
A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok,
illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben teszi lehetővé (EPER – Bursa rendszer). A rendszer használata
kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozni kizárólag az Általános Szerződési
Feltételek mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról”című dokumentum eredeti, aláírt, lepecsételt példányának a
Támogatáskezelő részére való megküldésével lehet.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3.

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást,
az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek
odaítéléséről.
A települési önkormányzatok 2018. október 5. – én kiírják a pályázatot a jelenlegi főiskolai
hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B”
típusú pályázat) számára.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszköz – átadásként utalják át
a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018.
november 6.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (a 2018./2019. tanév második féléve és a 2019./2020. tanév első féléve)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév (a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév).
A pályázatok bírálati döntését 2018. december 6.- ig kell az EPER – Bursa rendszerben
rögzíteni. A települési önkormányzat 2018. december 10. – ig köteles nyilvánosságra hozni az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait (pályázók és
támogatottak száma, összes megítélt támogatás, támogatás átlagos mértéke).
Az előterjesztés mellékletét (1.sz. melléklet) képezi az Általános Szerződési Feltételek és a
Csatlakozási minta.
A fentiek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést
megvitatására és a döntés meghozatalára!
„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert szükséges további
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
„B” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Felelős: dr. Nagy Béla polgármester
Határidő: azonnal
Medgyesegyháza, 2018. szeptember 20.
dr. Nagy Béla György sk.
polgármester
Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző

