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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Tisztelt Képviselő-testület!
A szakminisztérium – a települési és a megyei önkormányzatok közreműködésével – a
2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói
számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérése érdekében a kormány központi költségvetési és önkormányzati
forrásokat is mobilizál.
A Bursa Hungarica egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetére a települési önkormányzatok (fővárosi kerületi önkormányzatok), a megyei önkormányzatok ( Budapest Főváros Önkormányzata), valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás szolgál.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő közzétette a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele,
hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a korábbi évektől eltérően az elektronikus
pályázati rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag az ÁSZF 1. sz.
mellékletét képező ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet. A Nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Wekerle Sándor Alapkezelő részére.
A Nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14. (postabélyegző)
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 Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló, 2011 október 05-i testületi ülésen elfogadásra javasolt önkormányzati rendelete, valamint az Általános Szerződési Feltételek alapján történik.
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A 2011. évi pályázati kötelezettségvállalásnak megfelelően a jelenlegi döntéstől függetlenül a
korábbi években „B” típusú pályázaton nyertes tanulók támogatására 300 eFt előirányzatot
már tartalmaznia kell a 2012. évi költségvetésnek. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt,
hogy ez évben is csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez, úgy a már felsőoktatási intézményben
tanulók részére 2012. januártól decemberig 10 hónapra, míg a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok részére 2012. szeptemberétől 2015. májusáig 3 x 10 hónapra kell biztosítania a fedezetet a költségvetésben. Ennek megfelelően az önkormányzatnak anyagi kötelezettséget kell vállalnia a 2012-2015. évekre is, attól függetlenül, hogy a jövőben újra meghirdeti-e a pályázatot.
A fővárosi önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezett ösztöndíj összegét. Az eddigi fordulókban a Budapest Főváros Önkormányzat
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által támogatott pályázók ösztöndíjához további 5.000,-Ft támogatást nyújtott.
Mivel a támogatásra a korábbi évekhez hasonlóan jelentős igény mutatkozik, javaslom, hogy
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ez évben is csatlakozzon az ösztöndíjrendszerhez, és a 2012. évi támogatásokra 5.000.000,-Ft-ot biztosítson a 2012. évi költségvetésben. Ez az összeg magában foglalja a korábbi években a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton nyertes tanulókra előirányzott 1.250.000,-Ftot is.
A támogatás mértéke továbbra is havi 5000,-Ft/fő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. szeptember 26.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Formanek Gyula alpolgármester előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2012. évi fordulójához, amelyhez a 2012. évi költségvetésben a 2011-2014 évekre megállapított pályázati támogatásokkal együtt összesen 5.000 eFt-ot biztosít, és felkéri a polgármestert,
hogy az összeget a 2012. évi költségvetésben eredeti előirányzatként vegye figyelembe.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
részére kiírt pályázaton 3 x 10 hónapra támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását
hat egymást követő tanulmányi félévre garantálja, és felkéri a polgármestert, hogy ezt a 2012.
évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye figyelembe.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
3. A Képviselő-testület az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az általános szerződési feltételeket elfogadja, és a csatlakozó nyilatkozat, valamint az online adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
4. A Képviselő-testület felkéri Dr. Bácskai János polgármestert, hogy az ösztöndíjrendszer
2012. évi fordulójához a szükséges pályázatok kiírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. október 17.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
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Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
1244 Budapest, Pf. 920
részére ajánlott küldeményként postázandó
2011. október 14-ig

NYILATKOZAT
A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT
AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL
Önkormányzat neve:
Címe (település, utca, házszám, irányítószám):
Központi e-mail címe:
Bankszámlaszáma:
Alulírott ............................................................ , mint a .....................................................………….... Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle
Sándor Alapkezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.
4. Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Születési helye és ideje:
Jogosultsága: Kapcsolattartó
....................................................................., 2011.......................................
P.H.
(aláírás) ........................................................................
(név)
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