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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény

A Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmányzati osztöndíjpźiyźnatot az oktatési és Kulturá-
lis Minisztérium 20001200I. tanév során hońa létľe a települési és a megyei önkormanyzatok
együttműködésével, azza| a céllal, hogy a felsőoktatási intézményekháttźlnyos helyzetű hall-
gatői szźlmĺĺra rendszeres anyagi segítséget nyújtson. A helyi önkormányzat évęnte csatlakoz-
hat az ĺisztĺindíjrendszerhez. Budapest Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testÍilęte a
307l20I3. (VII.17.) szttrnűhatźrozataa|apjźn csatlakozott az osztondíj 2014. évi fordulójahoz.
Az <jsztöndíj keľetében f}I4-beĺ összesen 46 fó tészesült támogatásban.

II. A beteľjesztés indoka

A Brľsa Hungarica osztöndíjpá|yázathoz minden évben külĺjn kell csatlakozni, ezértjavasolt
a2015. évi csatlakozási sztndékot az augusztusi képviselő-testületi ülésen meghozni tekintet-
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Előterjesztő : Sántha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiĺleti Ĺilés időpontj a:2014. augusztus 27 . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkoľmányzati osztłindíjp áůy ázat-
hoz tiĺrténő csatlako zásra

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hatĺĺľozat eLfogadźséůloz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi X

Határ ozati jav as|at a bizottság szźlmźra:

A Városgazdálkodási és Pénzüryi BizottsáEy'Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testülętnek az e|őterjesztés megtárgy a|źsźt.



tel arta, hogy a csatlakozási határidő jelenleg nem ismeľt, de augusztus végéľe - szeptember
közepére várhatő.

III. Tényállási adatok

Az önkormtnyzati támogatás atava|yi évben 5000 Ft/főlhó összegben került meghatźnozásra.
Az ,,A,, típusú páIyazat (10 hónap) keretében 45 fő, mig a,,B'' típusú pá|yázat (3*10 hónap)
keľetében 1 fő részesült támogatásban.

Jelen előterjesztés a2014. évipáIyazati felhívást és feltételeket vette alapul, mivel a2015. éví
páLyázati kiírás még nem áll rendelkezéste, azonbanaz Emberi Erőforľás Támogatáskeze|ő
tájékońatása szeľint nem terveznekvtitoztatást aziđeípályazati kiírásban.

A Buľsa Hungarica osztöndíjrendszer többszintrĺ pénzbeli szociális juttatás, támogatási rend-
szer, amelynek pénzĺigyi fedezeteként három foľľás szolgáI:

( 1 ) A telep iilés i/ker iileti tinkormúny zato k últal ny újtott támo g atús :
A Bursa Hungaľica osztönđíjľendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten tĺirténjen a döntéshozás, aho| a legtöbb ismeľet birtokában képesek a ľászorultságot
elbíľálni. Ennek megfelelően az ĺjnkormźnyzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si onkoľmányzatí osztĺindíjpáLyázat helyben (az önkormźnyzatoknál) keľiil elbírálásľa. A
támogatás havi összegét páIyázónként áIlapítja meg az ĺinkoľmányzat, a minimum összeg
1000 hó/fő.

(2) A megłeÍ/fővórosi önkormúnyzat(ok) lźltal nyújtott támogatús:
A megyei/fővarosi önkoľmanyzattetszó|eges tisszeggel kiegészítheti a települési önkoľmany-
zat á|ta| támogatott pá|yáző vagy pá|yazők szźmźra megítélt, települési önkormanyzati forrás-
ból fedęzendő ösztöndíj összegét.
(az (I) és (2) egyĹitt: önkoľmĺĺnyzati osztondíjrész)

(3) Intézményi tdmogatús :
Az Emberi Erőforľások Minisztériuma a felsőoktatásban maľ tanuló vagy a továbbiakban ta-
nulni kívánó, szociálisan hátľányos helyzettĺ fiatalok támogatásához o|y móđon kívan hozzá-
jĺárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormźnyzat á|tal megá|lapított tĺímogatási ĺisszeget
az önkormźnyzati támogatással megegyező mértékben - a Minisztérium hivatalos lapjában
évenként kozzétętt értékhatáľig - kiegészíti. Az ntézményi ösztöndíjrész egy főre eső maxi-
muma a20I4. évi foľdulóban 5.000 Ft]főlhő volt. (intézményi ĺisztöndíjrész)

Az iiszttindíj időtartama:
''A,' típusú pźt|yázat:10 hónap, azazkét egymást kĺjvető tanulmányi felév (a 201412015. tanév
második feléve és a20l5l2016. tanév első féléve);
''B'' típusú péiyázat:3x10 hónap) azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 201512016.
tanév, a 20| 612017 . tanév és a 2017 l20 1 8. tanév).

Apá.Jyázők kiiľe:
Varhatóan aZ ,,A,, típusú páIytnatra azok az ĺinkoľmĺínyzat illetékességi tertiletén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetu pá|yazők jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappa|i tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezo mesterképzésben, egységes, osztat|arl képzésben vagy felsőfokú szakkép-
zésben folýatj rák tanulmányaikat.



Varhatóan a''B'' típusil pá|yazata azok az ĺjnkormźnyzat teľiiletén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzefrj (a201412015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolás, illetve felsőfokú diplomával nem ręndelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, éret1ségizett) páIyazók jelentkezhetnek, akik a 201512016. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappa|itagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezó alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni. ,,B'' típusű páIyázatra je|entkezők közül csak azok részesülhetnek cisz-
töndíjban, akik 2015-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmĺányai-
kat a 20 t 5 l 20 1 6. tanévben tényle gesen me gkezdik.

Nem ľészesülhet támogatásb afi az a pá|yaző, aki:
- középiskolai aklaeditált iskolarendszeľiĺ felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyaľ Honvédség és a fegyveľes szeľvek hivatásos és szerződéses állománý hallgatója
- doktori (PhD) képzésben veszrészt
- külfr ldi intézménrryel ál1 hallgatói j ogviszonyban.

Az <jsztĺindíj elbíľálása kizźlrő|ag szociális rászorultság a|apjćn, apáIyétző tanulmányi eredmé-
nyétől függetlenül történik.

Apáiyázatra töľténő jelentkezés és a pá.Jyá.zás folyamata:
Az önkormźnyzatok száłnźra a Bursa Hungarica osztöndíjrendszerben vaIő tészvétel önkén-
tes, a részvéte|hez regisńráciő és a csatlakozási nyilatkozat a|źirźsa szĺikséges. A csatlakozási
nyilatkozat bekiildési hatiírideje, valamint a pá|yázati kiírás hatráľideje jelenleg nem ismert,
mivel a pá|yazati felhívás és az ASZF kozzététele, vagyis a csatlakozási lehetőség leghama-
rubb 20 l 4. augusztusának végén, szeptember elej én v áľhatő.

A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése <jnmagában nem jelent arryagi kötelezettségvźt||aIást,
az önkoľmtnyzat a benyújtottpźiyazatok ismeretében dönt atźmogatźtsi összegek odaítélésé-
ről. A csatlakozást kĺjvetően apá|yźĺzat kiírásáľa a csatlakozott ĺjnkoľmźnyzat jogosult (tavalyi
évbęn míndaz A, mind a B típusú pá|yázatot ki kellett írni (egyidejűleg).

A Bursa Hungaľica osztöndíjľęndszeľ 20|3. évi fordulójátő|kęzdt5doenazEmbeń Eľőfonás-
ok Minisztériuma és az Embeľi Eľőforrás Tĺĺmogatáskezelő a Bursa Hungaľica páIyźzatok,
illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektľonikus Pá|yźzatkezelési és
Együttmfüödési Ręndszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszeľ) inđítja e| apá|yázatok
kezelését. Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei ĺjnkormányzatok számátajelentő-
sen csökkentĺ az osztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-
kciltségét, növelve ezze| az önkormány zatok mfütjdési hatékonyságát.

Az e|bír á.Játs szab ályai :

a) a hatźridőn tul benyújtott vagy foľmailag nem megfelelő páIyazatokat az EPER-Bursa
rendszerbenabíráLatbő|kizźlr jaésakizáĺásokźtrögzíti:-
b) minden, hatáľidőn belül benffitott, foľmailag megfele|ő pźl|yazatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolj a;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pźiyázókat részesítheti tĺĺmogatásban;
d) az e|bírálás sorĺĺn korľa, fajľa, nemľe, bőrszínľe, felekezeti vagy v1|ágnézetihovatartozásra'
tanulmányi eredményre tekintet nélkiil, kizaľő|ag apa|yźlző szociális ľászorultságanak objek-
tív vizsgá|atáľa tekintettel jarhat el.

A települési önkormányzat a hataridőn belül benyújtott, formailag megfelelő pá|yźuat e|bírá-
Iása a|apján a pá|yźzőt minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti vagy a pá|yaző tá-
mogatási igényét elutasítja. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 fo-
ľinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési ĺinkoľmányzat a megítélt havi tá-



mogatáS összegét a pź/ryázati forduló teljes taľtamfua gaľarltźtlni köteles, annak módosításáľa
nem jogosult.

A települési önkoľmanyzatok csatlakozása a pźtIyázati foľdulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez l'rlrténő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszeľ haszná|ata kóte|ező a
pá|yźnat lebonyolításában ľészt vevő <lnkormányzatoktészéte. A ľendszeľhez nem csatlakozó
önkoľmányzatok a Bursa Hungarica osztöndíjrenđszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a
páIyázatot nem írhatjfü ki.

Az tiszttindíj átutalása:
Az ĺinkormányzat félévente egy összegben utalja át az ađott felévre vonatkozó ĺisszes nyertes
pá|yaző ösztĺindíját az Embęri Eľőforrás Támogatáskeze|ő részére. A pá|yázők oktatási kö-
rülményeiben tĺjrtént vá|tozást az adott felsőoktatási intézmény figyelemmel követi, és

amennyibentámogatélst befolyásoló köriilmény lép fel (pl.: passzívált félév), akkor támogatást
nem utalja źń apáIyazőnak, hanem az ĺjnkormźnyzatrészére visszautalja.

Önkormányzatunk teriiletén mintegy 1ó felsőoktatási intézmény, iĺttézményi kar ta|álhatő,
mely alapján keľĹiletĹinket méltan emlegetik egyetemvárosként. Ugyanakkor Józsefuaľosban a
rászorulók arźnya budapesti viszonylatban magas, ezért kerĹiletünkben indokolt az osztöndíj-
rendszeľ fenntaľtása.

Apá|yázatkiírásĺíľól és elbíľálásátő|, apá|yázati ĺ}sszegek pá|yázők közötti meghattltozásaľóI
a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mtĺkĺ'dési Szabá|yzatfuőI szőIő 2512013. (v.27.)
önkoľmányzati rendelet 4. szétmí mellékletének 2.1.10. pontja alapjan a Humánszolgáltatási
Bizottság dönt.

IV. Dtintés taľtalmának részletes ismertetése
Javaslom, hogy az onkormanyzatunk csat|akozzon a Bursa Hungaĺica Felsőoktatási Ösztön-
díjrendszer 20|5, évi fordulójźůloz és önként vĺĺllalt feladatként előzetes kötelezettség válla-
lásként biztosítson a pá|yázat kiírása éľdekében összesen 3 millió forint fedezetet a 2017 . évi
költségvetés teľhére.

V. A dtintés célja' pénziigyi hatása
2014. évben a 46 pá|yáző tźlmogatása ĺisszęsen 2.300.000,- Ft támogatást jelent, melyből a
201412015. tanév második felévében 25.000,- Ft visszautaIásta kerĹilt az ĺjnkoľmányzatrészé-
re egy péiyáző oktatási korulményeiben bekövetkezett vá|tozása miatt. A Képviselő-testiilet
307l20I3. (V[.17.) sz. hatátozatźbarl előzetes kötelezettséget vállalt 20T4,20|5. és 2016.

évekľe 3 millió forint eľejéig, igy ezenévekĺe vonatkozó fedezetrőlkülön döntés nem szfüsé-
ges. 2015-ben a kiosztható cisszeg _ figyelembe véve a 20|4. évi ,,B'' típusú pá|yázatot _

2.950.000,- Ft. Jelen döntési javaslat 3 millió forint előzetes kötelezettségvállalást tarta|maz a
2017 . évi kĺiltségvetés terhére. A ,,B'' pá|yźzaton nyeľtes páIyazők esetében az osztönđíjat 3
évig fenn kell tartani, amit be kell tervezni a kĺivetkező évek költségvetésébe. Amennyiben a
nyertes páIyaző a pá|yźnati időszak alatt jogosulatlanná váIík az öszttindíjľa, űgy u fennmara-
dó ö s s ze get a T ámo gatáskezel ő v isszaťtzeti az Önkoľm źny zat szźtmán a.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ľészletes ismeľtetése
A felsőoktatásban ľészt vevő hallgatókjuttatásairó| és az általuk fizetendő egyes térítésekĺől
szőIő 5Il2007 . (III.26.) Korm. rendelet 18-20. $-a.
Magyaľországhelyi önkormrĺnyzatairő| sző|ő 2011. évi CLxXXx. ttirvény 23. s (5) 17.

pontja szerint a kertilet ifiúsági ügyek a kerületi önkormanyzatfe|adatát képezik.
Az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja a|ap1an a helyi önkoľmányzat a he|yí koz-
ügyek intézése körében törvény keretei kozott meghatáľozza kĺiltségvetését, annak a|apjarl
önállóan sazdálkodik.



Kéremazalabbihatározati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoz,łTl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) csatlakozni |<lvźn a Bursa Hungarica Fęlsőoktatási onkoľmźnyzati osztöndíjpá|yazat
2015. évi fordulój tłloz, amenĺlyiben a pźiyźuat kiírásra kerül.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. aususztus 27.

2) ahatározat |) pontja szerinti páIyazati csatlakozás esetén ĺjnként vállalt feladatként a20|7.
évi költségvetés helyi adóbevételeinek teľhéľe előzetes kötelezettségetváILa| 3 millió forint
erejéig a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkorményzati ÖsztöndíjpáIytzat fedezete éľde-
kében, az ĺjnkormźnyzati tiímogatás minimum összegének 1000 Ft/főlhó, maximális össze-
gének 5000 Ft/főlhó ĺisszeget hatźrozmeg.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 20|4. aususztus 27.

3) felhatalmazza a polgĺĺľmestert a csatlakozáshoz sziikséges dokumentumok aláírásara.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2014. október 11.

4) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatfuozat 2) pontjában foglaltakat az önkormźnyzat20|7.
évi ktiltségvetésének tervezésękor ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : 20| 4. auguszús 27 .

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humiánszolgáttatási Ügyosĺály, Pénzügyi
Ügyosĺály

Budapest, 2014. augusztus 1 1.

Törvényességi ellenorzes :

Danada.Rimán Edina
jegyző

ś'g-"TN{'{
Santha Péteľné
alpolgáľmester

nevében és megbízásából: {B płt ŕ \o& MW%.ry- đľ. Mészár Eľika ,/
a|jegyzó , ,l[)ĺł 
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