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Budapest Józsefváľosi Onko rmźnyzat
Ké pvis elő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dłintés tartz|mának ľészletes ismeľtetése
A Buľsa Hungaľica Felsőoktatási Önkoľmźnyzati ÖsztöndíjpáIytzatot az oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium 20001200|. tanév soľiĺn hozta|étre a települési és a megyei önkormanyzatok
egyiittműkĺidésével, azza| a céllal, hogy a felsőoktatási intézmények hátľanyos helyzettĺ hall-
gatői számźlta rendszeres anyagi segítséget nffitson. A helyi önkormĺĺnyzat évente csatlakoz-
hat az ö sztöndíj re ĺđszęthęz.
A Bursa Hungarica osztöndíjręnđszeľ többszinhĺ péĺube|i szociális juttatás, támogatási ľend-
szer, arrrc|ynek pénziigyi fedezeteként háľom forľás szo|gźi:

( 1 ) A telep iilé s Í/k e r iile ti ö n k o rmány zato k ólt aI ny új to tt t dmo g atús :
A Bursa Hungaľica oszttindíjľendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerbeÍI azon a

szinten toľténjen a đöntéshozás, aho| a legtöbb ismeret birtokában képesek a ľászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormźlnyzat áltai évente kiíľt Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si onkormányzati osztöndíjpáIyázathelyben (az ĺinkoľmźnyzato|<lláI) keľĹil elbírálásra.
A támogatás havi összegét páIyázőĺtkéĺlt á||apítja meg az ĺinkormányzat, a minimum tisszeg
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Előteľj esztő: Sántha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testületi iilés iđőpontj a: 2015. szeptembeľ 17. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkoľmányzati osztiindíjpáilyázat-
hoz tiiľténő csatlakozásľa

A napiľenđet gyuzárt ülésen kell taľgyalni, a határozatlręndelet elfogadásahoz egysze-
nĺlĺdrcsítęÉ szav azattobb ség sztiksé ges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi tr

HatźÍ ozati jav aslat a bizoÍtsźĘ' számźÍa..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsźrylBmberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés mestárcy a|źsźú.

1000 Ft/hólfő.
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(2) A megłeí/fővúrosi iinkormdnyzat(ok) által nyújtott tdmogatds:
A megyeiifővarosi önkoľmanyzat tetsző|eges összeggel kiegészítheti a teleptilési önkoľmany-
zat źita| tĺímogatott páIyáző vagy pá|yźnők számára megítélt, települési <inkoľmanyzati foruás-
ból fedezendő ösztöndíj összegét.

(3) Intézményi tdmogatás :
Az Emberi Erőfoľľások Minisztériuma a felsőoktatásban mar tanuló vagy a továbbiakbanta-
nulni kívánó, szociálisarlhźtrényos helyzetű fiatalok támogatásrĺhoz oly módon kívan hozzá-
járulni, hogy a települési (és a megyei) önkormtnyzat áItaI megáIlapított támogatási összeget
az cjnkoľmźnyzati támogatással megegyező mértékben _ a Minisztérium hivatalos lapjábarl
évenként kozzétett értéIúatźtrig _ kiegészíti. Az intézményi <isztöndíjrész egy főre eső maxi-
muma a20|4. évi fordulóban 5.000 Ftlfoĺhő volt. (intézményi ĺlsztöndíjľész)

Az iisztiindíj időtaľtam a :

''A'' típusú páIyézat:10 hónap, azazkét egymást követő tanulmányi félév (a20t5ĺ2016. tanév
második féléve és a2016l20|7. tanév első féléve);
''B', típusú páJryázat:. 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 201612017.
tanév, a2017l20I8. tanév és a20l8lf019. tanév).

Apályánók köľe:
A7 ||A'| típusú páIyźnatraazokaz önkoľmányzat illetékességi teruletén lakóhellyelrendelkező,
hátrányos szociális he|yzeĺi páIyázőkjelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keľetében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eľedmérryező alapképzésben, mesteľfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folýat-
jfü tanulmáĺyaíkat.

A |lBt| típusú pá|yázatra azok az önkormanyzat teruletén lakóhellyel ľendelkező, hátttnyos
szociális helyzen(a201512016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt áI|őkozépiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem ľende|kező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyeľt,
éľettségizett) páIyázők jelentkezhetnek, akik a 20|6lf017. tanévtő| kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejiĺ (nappaIi tagozatos) alapfokozatot és szal<képzettséget eredményezo
alapképzésben, egységes' osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. ,,B'' típusí pá|yźnatra jeIentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
aklk 20l6-ban előszciľ nyeľnek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
20I 6 l20I7. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem ľészesülhet tĺĺmogatásbaÍI az apáLyáző, al<l:

- középiskolai akkľeditált iskolarendszerű felsőfokú szald<épzésben vesz résń.,
. aMagyat Honvédség és a fegyveres szeľvek hivatásos és szerzőďéses állomĺĺnyú hallgatója,
- doktorí (PhD) képzésben veszrészt,
- kiilÍöldi intézménrryel á11 hallgatói j ogviszonyban.

Az ösztöndíj elbírálása l<tzźrőLag szociális rászorultság a|apjźn, apá|yźnő tanulmanyi erędmé-
nyétől fliggetlenül tc}rténik. onkormányzafrlnk csatlakozása áIta| 2014. évben 46 fő, 2015.
évben 62 fo részesült támogatásban.

A telepiilési önkormanyzat ahatátidőn belül benyújtott' formailag megfelelő pá|yázat ęIbítá-
Iása a|apjźn a pá|yázőt minimum 1 .000 forint havi támogatásban részesíti vagy a pá|yaző ta-
mogatási igényét elutasítja. A telepiilési ĺinkoľmányzat a megítélt havi támogatás összegét a
pályźlzati foľduló teljes tartamáĺa garantálni köteles, aľľrak módosításáľa nem jogosult.



onkoľmányzatlx.lk teľĹiletén mintegy 16 felsőoktatásí iĺxénnény, intézményi kaĺ taltihatő,
mely alapjan keľĹiletĹinket méltán emlegetik egyetemvaľosként. Ugyanakkor Józsefuarosban a

rászorulók atáĺyabudapesti viszonylatban magas' ezéľt keľiiletünkben indokolt az ösztöndíj.

rendszer fenntaľtása.

ApáIyázatkiírásáĺól és elbírálásáĺőL, apá|yazati cisszegek pá|yazôk közĺitti meghatźĺozásaról
a Kópvisclő-testĹilet és Szervei Szervezeti és MűkĺjdésiSzabá|yzatfuő| szőIő 3612014. CxI.06.)
önkormányzatí rendelet 7. szźĺnű mellékletének 2.1.10. pontja a|apján az Emben Erőforrás
Bizottság dĺint.

II. A beteľjesztés indoka
A Bursa Hungaľica osztöndíjpáLyźnathoz minden évben külon kell csatlakozni. A Emberi

Erőfoľľások Minisztéľiuma felhívása aIapjźnaz önkormáĺyzatokcsatlakozási határideje 2015.

október l-je, ezért az előterjes ztés tfugyalása sztikséges a Képviselő-testiilet 2015 . szeptembe-

ľi ülésén.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A Képviselő-testület 3O7l2OI3, (VII.17.) és 181/20l4. NIII.T7.) sz. hatarozatźlbarl a fenntaľ-

tási időszalaa előzetes kĺjtelezetts éget váIlalrt 2015., 2016. és 2017 . évekre 3 millió foľint ere-

jéíg, így ezen évekľe vonatkoz ő feďezęttol külön döntés nem sziikséges. A 20l6-barl a kioszt-

ható összeg 2.850.000,- Ft - figyelembe véve a20|4. évi és af0l5. évi ,,B'' típusú pá|yázaton

nyeľtes 3 fot(2016-ban 3*50.000,- Ft kötelezettség) _.A,,B'' pźiyázaton nyertes pá|yazők

esetében az ösńondíjat 3 évig fenn kell taľtani, amit be kell teľvezni a követkęző évek ktĺlt-

ségvetésébe. Amennyiben a nyeľtes pá|yaző a pá|yźnati időszak alatt jogosulat|anná váIik az

<isłĺindĺjra, így a fennmaľadó összeget a TĺímogatáskezęIó visszafizeti az onkormźnyzat
részéte.

IV. Jogszabályi kiirny ezet
A felső]ktatásban részt vevő hallgatók juttatásairóI és az általuk ťĺzetendő egyes térítésekľől

szőLő 5Il2007. (III. 26.) Koľm. ľendelet 18-20. $-a.
Magyarországhe\yi önkoľmanyzatafuő|' szőIő f0I1. évi CLX)CflX. törvény 23. $ (5) bekez-

dés 17. pontja szerint a keľiilet iĘúsági ügyek a keľĹileti önkormányzatfe|ađatź,/- képezik.
Az Alapcĺľvény 32. ciLd< (1) bekezdés f) pontj a alapjźn a helyi önkormányzat a heIyi koz-
ügyek intézése kĺirében törvény keretęi között meghatźlrozza kĺiltségvetését, annak alapján

ĺjnállóan gazdálkodik.

Kéremazalábbihatźtĺozatí javaslatelfogadását.

H,ł'rÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. csatlakozik a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Önkormźnyzatí osztöndíjpáIyźzat 2016. évi
fordulójahoz.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2015. szeptembeľ 17.

2. a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati tsztöndíjpźiyźnat2016. évi fordulójához
az önkoľmányzati támogatás keretösszege 2.850.000 Ft, minimum összegének 1.000

F tl fó lI1ő, maximális o sszegének 5 . 0 00 F tl fő ĺhő ö sszeget hattroz meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. szeptember 17.



3. A hatarozat I. pontja szerinti csatlakozás érdekében önként vá|Ia|t feladatként a 2018. és
20|9. évi költségvetés helyi adóbevételeinek teľhére előzetes kötelezettséget vállal 3-3 mil-
lió forint erejéig a Bursa Hungarica Fęlsőoktatási onkormźnyzati osztöndíjpá|yźzat fede-
zete érdekében

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺídő: f01' 5. szeptember 17 .

4. felhatalmazzaa polgármestert a csatlakozáshoz szfüséges dokumentumok a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatańdő: f01 5. szeptembeľ 3 0.

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat az onkormányzat2018. és
2019. évi ktiltségvetésének tervezésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: az önkoľmáĺvzat 2018. és20|9. évi költséevetésének tervezése

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi
UgyosztáIy

Budapest, 2015. szeptember 7.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

Sĺĺntha Péterné
alpolgáľmester

ĺében ésmepbízásából: r

ł#ł,/,^,MV{*,4
a|jegyző
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