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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmányzati osztöndíjpá|yázatot az oktatási és Kultuľá-
lis Minisztérium f000lf001. tanév során hozta|éte a települési és a megyei önkormányzatok
együttmrĺködésével, azza| a cé|la|, hogy a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hall.
gatői számźľa reĺdszeres anyagi segítséget nyújtson. A helyi önkormányzat évente csatlakoz-
hat az ö sztöndíj ľe ĺďszerhez,
A Bursa Htrngarica oszttindíjrendszer tcjbbszintű pénzbeli szociális juttatás, támogatási ľend-
szer, amelynek pénziigyi fedezeteként három forľás szo|gá|:

( l ) A te lep ii lés i/ke r iil eti ö n ko r mdny zato k által ny új to tt t dmo g atds :
A Bursa Htrngarica osztcĺndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerbeÍI azoÍ7 a
szinten töľténjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászoľultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormźtnyzat által évente kiíľt Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si onkoľmányzatiosztondíjpá|yázathelyben (az önkorményzatol<ĺlźi) keľül e\bíréiásra.
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A támogatás havi összegét pá|yázőĺ.ként ál|apitja meg az
l000 Ft/hó/fő.

önkormányzat, a minimum összeg
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Előterjesztő : Sántha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-tesťtileti ülés időpontj a: 2076. szeptember 8. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati osztöndíjpáůyánat.
hoz tiirténő csatlakozásľa

A napirendet nyi|tlztnt ülésen kell tárgyalni, a hatćrozatlrendelet elfogadásahoz egysze-
ľt/minis{ęl! szav azattobbsé g szüksé ges

ElorÉszÍľo SZERVEZETI pcYsÉc: Huľĺĺl.ĺszolcÁlr,ąrÁsl ÜcyoszľÁly .'"-(

KÉszÍľprrp: Rorusr.łl-VY-BoDoR GpRcBI.y. HuľĺÁNxĺpCSoLATI IRoDA

PÉxzÜcYI r.poezerpr lcÉNypl-/Npľ,ĺ lcÉľypl., IGAZoLÁS: u.źa'a, t.; L Ü-.ft"ę, ĺ -^UJ;
(

?,Jr-------:
Jocr roNrR oLL:.pf '

BETERJESzTÉsRe,ł.lral

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZO

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Hatfu ozati j av as|at a bizottság szénnár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáýEmberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselo-
te stü letnek az e|őteri e sztés m e stársv a|ás át.



(2) A megyei/fővárosi önkormúnyzat(ok) által nyújtott túmogatós:
A megyei/fóvaľosi önkormĺĺnyzattetszó|ęges ĺĺsszeggel kiegészítheti a települési önkormány-
zat á|ta| támogatott páIyáző vagy pa|yźzők sztlmára megítélt, telepiilési önkormányzati foľľts-
ból fedezendő ĺjsztondíj összegét.

(3 ) I ntézmé ny i tómo g atús :

Az Embeľi Erőforrások Minisztéľiuma a felsőoktatásban máľ tanuló vagy a továbbiakbanta-
nulni kíviĺnó, szociálisanhátrányos helyzetű ťratalok támogatásźlhoz o|y módon kívan hozzá-
jarulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat áIta| megállapított támogatási összeget
az önkoľmźnyzati támogatással megegyezó mértékben _ a Minisztérium hivatalos lapjában
évenként közzétett éľtékhatĺírig - kiegészíti. Az iĺtézményi ösztcindíjrésZ egy főľe eső maxi-
muma a20I6. évi fordulóban 5.000,- Ftlfőlhő volt (intézményi osföndíjľész).

Az tisztłindíj időtaľtama:
''A'' típusú páIyazat:10 hónap, azazkét egymást kĺjvętő tanulmányi félév
második féléve és a2017l2018. tanév első féléve);
''B'' típusú pźiyázat..3x10 hónap, azazhat egymást kovető tanulmĺínyi
tanév, a 2018 l20I9. tanév és a 20t9 lf020. tanév).

(af0I6/20I7 ' tanév

félév (a 2017l20I8.

Apáůyázők kiiľe:
Az,,Ä,,típusú pźiyázatra azokaz önkormányzat illetékességi teruletén lakóhellyel rendelkező,

hátľányos szociális heIyzetu pá|yázőkjelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-

sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és

sza|łképzetÍséget eredményezó a|apképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-

nyező mesterképzésben, egységes' osztat|anképzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytaĺ
ják tanulmányaĹkat,

A ''B'' típusú ptiyázatta azok az önkormányzat teruIetén lakóhellyel rendelkezo' htúrćnyos
szociális helyzetű (a2016120|7. tanévben utolsó éves, éľettségt elott álló középiskolás, illetve

felsőfokú diplomával nem rende|kezo, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,

éľettségizett) pá|yázőkjelentkezhetnek, akik a 2017l20I8, tanévtől kezdődően felsőoktatási

intézményben teljes idejű (nappa|itagozatos) alapfokozatot és sza|<képzettséget eredményező

a|apképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívĺánnak

ľésżt venni. A ,,B'' típusú pá|ytnatra jelentkezők közĹil csak azok részesülhetnek öszttindijban,
akik f1l7-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaĹkat a

2017 120|8. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem ľészesülhet támogatásban az apá|yázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszertí felsőfokú sza|<képzésben vesz részt,
- aMagyar Honvédség és a fegyveľes szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

- doktori (PhD) képzésben veszrészt,
- külfrldi intézménrryel á1l hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíj elbírálása kizźrő|ag szociális rászonl|tsźtg alapjźn, a pá|yáző tanulmányi eredmé-

nyétől fiiggetlenüt tĺirténik. onkoľmrányzatunk csatlakozása źita| 2014. évben 46 fő, 2015.

évben 62 fő,20I6. évben 56 fő részesült támogatásban.

A teleptilési önkoľmányzat a hatáľidőn belül benyújtott, formailag megfe|e|ő pá|yźzat ę|bírá-

|ása a|apján a pá|yázőt minimum 1.000 foľint havi támogatásban ľészesíti vagy a pá|yaző tá-

mogatá.i igényét elutasítja. A települési önkoľmányzat a megítélt havi támogatás összegét a

páIýazatíforduló teljes tartamára garaĺtálni kĺjteles, annak módosításara nem jogosult.



Önkormanyzatuĺ,lk teľületén mintegy 16 felsőoktatási intézméĺy, iĺtézményi kar talá|hatő,

mely alapján kerĹiletiinket méltán emlegetik egyetemvárosként. Ugyanakkor Jőzsefvárosban a

''oóialĺ*'' 
rászorulók arányabudapesti viszonylatbaÍr magas' ezért kerületĹinkben indokolt az

ö sztöndíj rendszer fenntartása.

A páIyazatkiírásáról és elbírálás árő|, a pźiyázati összegek palyazők közötti meghatározásaľól

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési SzabáLyzattlrőI szőIo 3612014. (XI.06.)

önkđrmanyzati rendelet 7. mellékletének 2.I.|0. pontja a|apján azEmberi Erőfoľľás Bizottság

dönt'

II. A beteľjesztés indoka
A Bursa Hungaľica osztĺindíjpá|yźzathoz minden évben külön kell csatlakozni. Äz Emberi

Eľőfoľrások Minisztériuma felhívása a|apjźnaz önkoľmányzatok csatlakozási határideje 2016.

októbeľ 3., ezért az előterjesztés taľgyalása szükséges a Képviselő-testület 2016. szeptembeľi

üIésén.

III. A dłintés célja, pénziigyi hatása
A Képviselő-testüte'18Ilf0I4. (vII.21.) és21Il20I5. (x.17.) sz.I.ntźltozatában a fenntaľtási

időszäkľa előzetes kötelezettséget vállalt 2OI7.,2O|8., és f0I9. évekĺe évente 3 millió forint

erejéig, így ezenévekĺe vonatkozó fedezeftő| külön döntés nem sztikséges. A 20l7-banakí-
osżtnato ó'''"g 2.975.OOO,- Ft - figyelembe véve a 2014. évi ,,B'' típusú pá|yźzaton nyertes 1

főľę eső f5.O0O,- Ft-ot (a 2015-ben nyeľtes f fő ,,B- típusú pźiyáző kiesett a támogatott köľ-

bő|,21I6-ban nem volt,,B'' típusú páIyaző) _. A,,B'' ptiyázatonnyertes pá|yźzőkesetében az

ĺisztöndíjat 3 évig fenn kell tartari, amit be kell tervezni a kĺjvetkező évek költségvetésébe.

Amenny1ben a nyeľtes páIyaző a pá|yázatí időszak alatt jogosulatIarclá, váIik az ösztöndíjra,

úgy a fennmaľadó összeget aTámógatáskezelő visszaťlzeti az onkormányzatrészérę'

IV. Jo gszabályi ktirny ezet
a. felsooktatásĹan résžt vevő hallgatók juttatásairó| és az általuk ťtzetendő egyes téľítésekĺől

szőLő 5llf007. (III. 26.) Koľm. rendelet 18-20. $-a.
Magyaľors zághe|yi <inkormányzatairő| sző|ő 2OI1. évi CLXXXX. törvény 23. $ (5) bekez-

desJz. pontjá szerint a keľiilet ifiúsági iigyek a keľületi önkoľmányzatfe|adatźlt képezik.

Az A1aptorłény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi <inkormányzat a helyi köz-

tigyek íntézése köľében törvény kęretei kĺjzött meghatározza koltségvetését, annak a|apjan

onállóan gazdálkodik.

Kéľem az a|ábbi határ o zati j avas l at elfo gadás át.

Ha.ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmźnyzati osztöndíjpźúyázat2017. évi

foľdulójahoz.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 8.

2. a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztondíjpá|yázat 2017 . évi foľdulójahoz

az önkormźnyzati támogatás keretösszege 2.975'000,- Ft, minimum összegének 1.000

F tl fő lhő, maximáli s o ssze gének 5. 0 0 0 F tl tó lhő ö sszeget határ oz meg,

Felelős: polgármester
Hatźriďo: f}I 6, szeptembeľ 8.



3. A hataľozat I. pontja szęľinti csatlakozás éľdekében cjnként vá||aLt feladatként a2020. évi

költségvetés ľrátyĺ ädóbevételeinek terhére előzetes kötelęzettséget váI|aI 3 millió foľint

eľejéi[ a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkormtnyzatí osztöndíjpáIyźuat fedezete érde-

kében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 6. szeptembeľ 8.

4. felhatalmazzaapolgáľmesteľt a csatlakozáshoz sziikséges dokumentumokaltńrásźra,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016, szeptember 1 5.

5. felkéri a po1gármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az önkoľmćnyzat2020.
évi költségvetésének tervezésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľido : az önkorm áĺyzat 2020 . évi kciltségvetésének teľvezése

A diintés végľehajtását végző
Ügyosztály

Budapest, 2016. augusztus 29.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi

$in^?-LfuJ
Santha Péterné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző

a|jegyző


