
ffiffiwp,w.ruwĺŇĺď*
Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat

......---.-.-.-.---.......--.-.-.-Kś-pyĘ.. lő.testiilete számara

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmény

A Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmányzati osztöndíjpá|yázatot az oktatási és Kulturá-
lis Minisztéľium 200012001. tanév sorĺĺn hońa|étte ateleptilési és a megyei önkormanyzatok
egyiittmfüödésével, azza| a cé||aL, hogy a felsőoktatási intézmények hátranyos helyzeĺĺ hall-
gatői szźtmźtrarenđszeres anyagi segítséget nyújtson. A helyi önkoľmányzat évente csatlakoz-
hat az ö sztĺindíj rendszerhez.

II. A beteľjesztés indoka
A képviselő-testület nyári üléssztinetére tękintettel javasolt a páIyázathoz valő csatlakozási
szánđékot a júliusi képviselő-testületi rilésen meghozni tekintettęl arra, hogy a csatlakozási
hatźnidő j elenle g nem ismeľt.
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Előterjesztő : Sríntha Pétemé alpolgármesteľ

A képviselo-testiileti ülés időpontj a:2013.július 17. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkoľ mányzati osztiindíjp á|yánat-
hoz történő csatlakozásra

A napiľendet nyílt ülésen kell targya|ru, ahatározat elfogadásźůloz minősített szavazaItobb-
ség sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźfi ozatí j av aslat a bizottság' számáÍa:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.yi Bizottság/Ilumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterjesztés megtáľgyalását.



III. Tényáltás

Az e|őterjesztés a 2013. évípá|ytzati felhívást és feltételeket vette alapul, mivel a20|4, éví
még nem á11 renđelkezésre' az Emberi Erőfoľrás Támogatáskezelő tájékoztatása aIapján a
tavalyi évhezképest nagy vźlLtozás nem vźrhatő aziđeí évi kiírásban.

A Bursa Hungaľica osztöndíjrendszer többszinttĺ pérubeli szociális juttatás, támogatási rend-
szeľ, amely'nek pénzügyi fedezeteként háľom forrás szoIgáI:

( 1 ) A telep íilés i/ker iileti önkoľmúnyzato k dltul ny új tott tdmo g atás :
A Bursa Hungaľica osztöndíjľendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerbeÍlazon a
szinten történjen a döntéshozás, aho| a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az <jnkormźnyzat által évente kiíľt Buľsa Hungarica Felsőoktatá-
si onkormźnyzati osztöndíjpá|yazat helyben (az önkormźnyzatoknál) keriil elbírálásra. A
tźtmogatás havi összegét páIyénőnként á|Iapítja Íneg az <inkormanyzat, a minimum összeg
1000 hó/fő.

(2) A meglei/fővdrosi önkormányzat(ok) dltal nyújtott tdmogatás:
A megyei/fővárosi ĺinkormanyzat tetszoleges összeggel kiegészítheti a települési tinkormány-
zat áItaI támogatott pá|yáző vagy páIyźzők szárrÉtra megítélt, teleptilési ĺinkoľmányzati fotás.
ból fedezendő ösztĺjndíj összegét.
(az (|) és (2) együtt: ĺinkormanyzati osztondijrész)

(3) Intézményí tdmogatds :
Az Emberi Erőforľások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakbanta-
nulni kíviínó, szociálisarlháttźnyos helyzettĺ Íiatalok tźlInogatásźúloz o|y módon kívan hozzźr
járulni, hogy a telepĺilési (és a megyei) önkoľmźnyzat áLta| megá|lapított támogatási összeget
az önkoľmźnyzati tĺímogatással megegyező mértékben _ a Minisztérium hivatalos lapjában
évenként kozzétett érték,hatarig _ kiegészíti. Az intézményi ösztĺindíjrész egy főre eső maxi.
muma a20I3. évi fordulóban 5.000 Ftlfőĺhő volt. (intézményi ösztcindíjľész)

Az tisztiindíj időtaľtama:
''A'' típusú pá|yázat..10 hónap, azazkét egymást kĺjvető tanulmányi félév (a 201312014. tanév
második féléve és a20l4l2015. tanév első feléve);
''B', típusú pá|yźzat:3x10 hónap, azazhat egymást kcjvető tanulmányi félév (a 201,4/2015,
tanév, a20|5l20l6. tanév és a20|6l2017. tanév).

Apáilyázők kiire:
Vaĺhatóan az,,A,, típusú páIyázatta azok az ĺinkoľmanyzat íI|etékességi teľületén lakóhellyel
ľendelkező, hátrányos szociális helyzeťu pá|yázok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejrĺ (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eređményező a|apképzésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eľedményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakkép-
zésben folýatj ak tanulmányaikat.

Vĺírhatóan a''B'' típustl pá|ytnatra azok az ĺjnkoľmźnyzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátľányos szociális helyzetu (af0I3l2014. tanévben utolsó éves, éľettségi előtt álló középis-
kolás, illetve felsőfokú diplomával nem ľende|kezó, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pá|yazók jelentkezhetnek, akik a 20I4l20I5. tanévtől kezdődően
felsooktatási intézményben teljes idejű (nappa|i tagozatos) alapfokozatot és sza\d<épzetíséget

eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szal<képzésben
kívánnak részt veĺľri. ,,B'' típusí páIyázata jelentkezők kcjzül csak azok részęsülhetnek ĺjsz-



ttindíjban, ak'lk}}I4-ban először nyemek felvételt fęlsőoktatási intézménybe és tanulmanyai-
kat a 20 I 4 l 20 | 5 . tanévben tényle gesen me gkezdik.

Nem részesülhet támogatásb aÍI az a pźiytnő, ahj:
- középiskolai akkľeditált iskolaľendszerű felsőfokú szaLd<épzésben vesz részt
- aMagyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzoďéses állományú hallgatója
- doktoľi (PhD) képzésben veszrésń.
- külÍöldi intézménnyęl áll hallgatói jogviszonyban.

Az osńoĺdíj elbíráIása|ĺzarőIag szociális ľászorultsága|apjtn, apźl|yźuő tanulmányi eredmé-
nyétől függetleniil történik.

Apáůyázatľa tiiľténő jelentkezés és a pá'Jyázás folyamata:
Az önkoľmźnyzatok számáta a Buľsa Hungarica osztöndíjrendszeľben valő részvétel <jnkén-

tes, a részvéte|hezregísztráciő és a csatlakozási nyilatkozat a\áirása szükséges. A csatlakozási
nyi|atkozat beküldési hatĺíľideje, valamint a pá|yazati kiíľás hatarideje jelenleg nem ismeľt,
mivel a páLyázati felhívás és az ASZF kozzététele, vagyis a csatlakozási lehetőség leghama-
rabb 2013 augusztusának végén várhatő, a tava|yi évben a bęküldési hatáľidő 2012. október
26.volt.

A Csatlakozásinyi|atkozat visszakiildése önmagában nem jelent arĺyagi kötelezettségvá|IaIést,
az önkoľményzat a benyújtott páIyázatok ismeľetében dĺjnt atźlmogatási ĺisszegek odaítélésé-
rő1. A csatlakozást követően aptiyźĺzatkiírására a csatlakozott ĺjnkoľmźnyzat jogosult (tavalyi
évben mind azA, mind a B típusú páIyźzatot ki kellett íľni egyidejiĺleg).

A Bursa Hungaľica osztĺindíjľendszeľ 2013. évi fordulój atő|kezdődoen az Emberi Erőfonás-
ok Minisztéľiuma és az Embeľi Erőfonás Trímogatáskezelő a Bursa Hungarica pá|yźnatok,
illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungaľica Elektronikus PáLytzatkezelési és

EgyüttmfüÓdési Rendszetben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja e| apáIyázatok
kezelését' Az EPER-Bursa ľendszer a települési és megyei önkoľmanyzatok szárnźtrajelentő-
sen csökkenti az osztöndíjľendszeľben való ľészvétęl adminisńratív és humánerőforľás-
költségét, növelve ezze| az önkormányzatok mfüödési hatékonyságát.

Az elbír áilás szabályai:
a) a hataridőn tul benyújtott, vagy foľmailag nem megfelelő pá|yázatokat az EPER-Bursa
rendszerbenabiráIatbő|I<lztnja,ésakiztrásokátrogzíti;
b) minden, hatiíľidőn belül benyújtott, foľmailag megfe|eló páIyazatot érdemben elbíľál, és

dcjntését írásban indokolj a;

c) csak az illetékességi tertiletén lakóhellyel rendelkezo pá|yazőkat részesítheti tĺĺÍnogatásban;
d) az elbírá|ás során korľa, fajra, nemľe, bőrszínľe, felekezeti vagy világnézetíhovatartozásra,
tanulmányi eredményľę tekintet nélkül, kizfuőIag a pźt|yźző szociális ľászorultságanak objek-
tív vizsgźiataľa tekintettel jaľhat el.

A települési önkoľmanyzat ahatáridőn belül benyújtott, formailag megfelelő pá|ytzat e|birźr
lása alapjan apáIyázőt minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti vagy apáIyazőtá-
mogatási igényét elutasítja. A megítélt támogatásnak havonta azonos ĺisszegúnek és 100 fo-
rinttal maradék nélkiil oszthatónak kell lennie. A települési ĺjnkormányzat a megítélt havitá-
mogatás összegét apá|yazatí forduló teljes taľtamfua garantáIni köteles, annak módosításaľa
nem jogosult.

A teleptilési onkormányzatok csatlakozása a pá|yázati foľdulóhoz egyben az EPER-Buľsa
ľendszeľhez torténő csatlakozást is magában foglalja, azaz a ľendszer haszná|atakoteIęző a



pá|yázat lebonyolításában részt vęvő önkormányzatokrészéte. A rendszerheznem csatlakozó
önkormányzatok a Brľsa Hungarica osztöndíjľeĺdszerhez sem fudnak csďlakozni) azaz a
péiyźnatot nem írhatjfü ki.

Az tisztöndíj átutalása:
Az cjnkormźnyzat Íélévente egy összegben utalja át az ađott félévľe vonatkozó összes nyeľtes
páIyázőösztönđijátazBmbenEľőfoľľásTámogatáskezelőrészéte.

onkormanyzatunk terĹiletén mintegy 16 felsőoktatási intézmény, íntézményi kaľ ta|á|hatő,
mely alapjĺín kerületiinket méltán emlegetik egyetemvárosként. Ugyanakkor Jőzsefvérosban a
rászorulók aránya budapesti viszonylatban magas' ezért kerületünkben is indokolt az oszton-
díjrendszer bevezetése.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A felsőoktatásban részt vevő hallgatókjuttatásairó| és az általuk ťlzetenđő egyes térítésekľől
szőIő 5112007. (III. 26.) Koľm. ľendelet 18-20. $-a.
Magyaľország he|yi ĺinkormanyzatairő| szőIő 2011. évi CL)c(Xx. tcirvény 23. $ (5) 17.

pontja szerint a keľület iĘúsági tigyek a kerĹileti önkormányzatfe|adatát képezik.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja a|apjźn a helyi c}nkoľmányzat ahelyiköz-
tigyek intézése kcirében törvény keretei kĺiz<ltt meghatározza kĺiltségvetését, annak a|apjźn
ĺjnállóan gazdálkodik;

V. A dłintés taľtalmának ismertetése

Aziĺtézményi támogatás tavalyi évben 5000 Ft/főlhó ĺisszegben került maxima|izáIásra.
Javaslom, hogy <inként vállalt feladatként előzetes kötelezettség vá||a|ásként biztosítson az
Önkormányzat az A és B pá|yźnatkiitására összesen 3 millió forint feďezetet a20|4, évi,
2015. évi,20ĺ6. évi kĺiltségvetés terhére, ami a 10 hónapos támogatási időszakot, valamint a
3x10 hónapos támogatási időszakot figyelembe véve 5000 Ft'- maximum ĺ}sszeggel sziĺmolva
v źrhatőan 60 fo ö sztĺj ndiját fedęzí.

ApáIyźnatok kiírásaľa és elbírálásźtra, apá|yázati összegek pá|yazők kĺiztjtti meghatáĺozásźra
asza\<ĺnaíIag illetékes Humánszolgá|tatási Bizottságot javaslom felkéľni.

vI. A dtintés pénziigyĺ hatása

A döntés 3 millió forint előzetes kötelezettségvźú|a|ásttarta|maza2014. évi költségvetés ter-
hére. A ,,B,, pá|yázaton nyertes páIyazők esetében az osztonđíjat 3 évig fenn kell tartani, amit
be kell tervezni a következő évek költségvetésébe. Amennyiben a nyeľtes pá|yáző azpźiyźnatí
időszak alatt jogosu|atlannává|ikaz ĺlsztöndíjľa,űgy a fennmaľadó összeget a Támogatáske-
zelő visszafizeti az onkormánvzat számźra.

Kéľem zz a|á'ňbi határ ozati j avas lat elfo ga d á s át.



Hĺ.rÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) csatlakoztĺ I<ĺván a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormźnyzati osztöndíjpźiyźnat
2014. évi fordulój tú:roz, amenrlyibęn a pálryénat kiíľásra keľĹil,

Felelős: polgármester
Ilatáľidő: f0l3.július 1 7.

2) ahatfuozat |) pontja szerinti pá|yźzati csatlakozás esetén önként vállalt feladatként a2014.
éví,2015. évi,2016. évi költségvetésének terhére előzetes kötelezettségetvá||a| évente 3
mitlió foľint eľejéig a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmányzati osztönđíjpáIyázat
2014. évi fordulójának fędęzete érdekében, az ĺinkormányzati tźlmogatás minimum össze-
gének l000 Ft/főlhó, maximális összegének 5000 Ftlfóĺhő összeget határoz meg,

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 20|3.jú1ius 1 7.

3) a hatźtrozat I) pontja szeľinti csatlakozás esetén felhatalmazza a Hlxntlnszolgźůtatási Bi-
zottságota Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormtnyzati osztĺindíjpá|yázatkiírásaĺa és a
páIyazatokelbiráIásźlra, apáIyźnati ĺisszegek pá|yźnők k<jztjtti meghatźttozásáta,

Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: 2013.július 17.

4) felkéri a polgármestert, hogy ahatátozat 3) pontja szerinti hatáskcjr megadása érdekében
teľjessze bę az SZMSZ-Io| szőIő 2512013. (Y.27.) szárĺÍl önkormányzati rendelet módosí-
ttsát a Képviselő-testiilet 20 13 . szeptembeľi l . rendes üléséľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. szeptembeľi első rendes ülés

5) felhatalmazza a polgármesteľt a csatlakozáshoz szfüséges dokumentumok a|éirására,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő: 20|3. szeptembeľ 30.

6) felkéľi a polgáľmestert, hogy ahattrozat 2) poĺtjában foglaltakat az önkormźnyzat 2014.-
20| 6. évi kdltségvetésének tervezésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a 20 I 4. -20 1 6. évi kĺlltsé gvetésének tervezése

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgźitatásiLJgyosńá|y,Péĺ:zügyi
,tJgyosńá|y

Budapest, 2013.július 5.

Törvényességi ellenőľzés :

Rĺmán Edina

a. ,, c\- (--- ]

+\''4ld-* 1'ct<-\/
Sántha Péteľné
alpolgármester




