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Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
2009 óta minden évben csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer céljaként tűzte ki az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatását. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak került folyósításra az ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek. A többszintű támogatási
rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgált: a települési önkormányzati, a megyei
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a
felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a pályázathoz tárgyév augusztus-október hónapok között
lehet csatlakozni (kiírás függvénye).
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja. A rendszer használata kötelező a
pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a
pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem
bírálhatnak el.
Az ösztöndíjrendszerhez csatlakozó települési önkormányzatnak – csakúgy, mint a korábbi
években – két típusú pályázatot kell kiírnia: az egyik típusú pályázat („A” típusú) a már
felsőoktatásban tanulóknak, míg a másik típusú („B” típusú) pályázat a felsőfokú
tanulmányokat kezdő fiataloknak nyújtana támogatást. A pályázatok helyben kerülnek
elbírálásra, a támogatás havi összegét pályázónként állapíthatja meg az önkormányzat. A
pályázatok elbírálása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának szabályairól szóló 29/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelete, valamint a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a mindenkori hatályos Általános
Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltétel) alapján történt.
Az alábbi táblázat a korábbi évek során beérkezett pályázatok, illetve a pályázatban
résztvevők számát mutatja.

2012. évi forduló
2013. évi forduló
2014. évi forduló
2015. évi forduló

Beékezett pályázatok száma
„A” típusú
„B” típusú
78
6
75
1
63
4
67
5

Nyertes pályázatok száma
„A” típusú
„B” Típusú
63
5
68
1
62
4
67
5

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016. évben is kötelezettséget vállal az
ösztöndíjrendszer kapcsán, úgy az „A” és „B” típusú támogatottak részére a 2016-2017.
tanévre (10 tanulmányi hónap) kell biztosítani a fedezetet az önkormányzati költségvetésben.
A „B” típusú támogatottak részére kötelezettséget kell vállalni a 2017-2019. évekre is attól
függetlenül, hogy a jövőben újra meghirdetésre kerül-e a pályázat.
Mind a két típusú támogatás esetében az ösztöndíjak összegét az őszi szemeszter
vonatkozásában 2016. augusztus 31-ig, a tavaszi szemeszter vonatkozásában 2017. január 31ig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé kell teljesíteni.
A fővárosi önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati
forrásból fedezett ösztöndíj összegét. Az eddigi fordulókban Budapest Főváros
Önkormányzata a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által támogatott
pályázók ösztöndíjához további 5.000,- Ft támogatást nyújtott.
A tapasztalatok alapján javaslom, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata 2016. évben – amennyiben kiírásra kerül – támogassa az ösztöndíjrendszert,
és az előző évivel azonos összeget, 5.000.000,- Ft-ot biztosítson a 2016. évi költségvetésében.
Ez az összeg magában foglalja a korábbi években a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton nyertes tanulókra előirányzott 1.250.000,- Ft-ot is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatokat
támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2015. június 10.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához,
amelyhez a 2016. évi költségvetésben a korábbi pályázati fordulókban megállapított
pályázati támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,- Ft-ot biztosít.
2. a Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat, hogy a 2016. évi költségvetés
tervezésekor különítsen el 5.000.000,- Ft-ot „Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési soron.
Határidő: a 2016. évi költségvetés
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. vállalja a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton
3 x 10 hónapra támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását hat egymást
követő tanulmányi féléven keresztül, egyúttal felkéri a Polgármester Urat, hogy ezt a
2016. évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye figyelembe.
Határidő: a 2016. évi költségvetést követő évek költségvetéseinek elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

