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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szakminisztérium a – a települési és 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 mobilizál. 
 
A Bursa Hungarica egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetére a 
települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által nyújtott támogatás szolgál. 
 
Sajnos az előterjesztés elkészítésének időpontjában még nem állt rendelkezésre a 2013. évre 
vonatkozó ösztöndíjpályázat dokumentációja, így az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hatáskörébe tartozó ösztöndíjak és más programok pályázati felhasználásával, előkészítésével, 
lebonyolításával, valamint ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat ellátó Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő még nem tehette közzé a tájékoztató anyagot. A Képviselő-testületnek a 
várható határidők miatt azonban mindenképpen a soron következő ülésen kell döntenie az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. 
 
Az ösztöndíjrendszerhez csatlakozó települési önkormányzatnak nagy valószínűséggel – 
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 29/2011. (X. 11.) önkormányzati 
rendelete, valamint az Általános Szerződési Feltételek alapján történik. 
 
Az alábbi táblázat a korábbi évek során beérkezett pályázatok, illetve a pályázatban 
résztvevők számát mutatja. 
 

 
Beékezett pályázatok száma Nyertes pályázatok száma 
„A” típusú „B”  típusú „A” típusú „B” Típusú 

2009. évi forduló 65 8 45 5 
2010. évi forduló 57 9 45 4 
2011. évi forduló 81 6 72 6 
2012. évi forduló 78 6 63 5 

 
 
 



 
Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás feltétele eddig minden évben az volt, hogy a 
szakminisztérium által kidolgozott Általános Szerződési Feltételeket az önkormányzat 
elfogadja és a csatlakozási nyilatkozatot benyújtsa. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
munkatársainak tájékoztatása szerint a 2013-as forduló pályázati anyaga egyelőre az Emberi 
Erőforrások Minisztériumánál folyamatban lévő, a pályázati rendszert érintő átszervezések 
miatt még nem készült el, azonban a döntés meghozatala a várható határidők miatt nem 
halasztható. 
 
A 2012. évi pályázati kötelezettségvállalásnak megfelelően a jelenlegi döntéstől függetlenül a 
korábbi években „B” típusú pályázaton nyertes tanulók támogatására 300.000,-Ft 
előirányzatot már tartalmaznia kell a 2013. évi költségvetésnek. Amennyiben a Képviselő-
testület úgy dönt, hogy 2013. évben is csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez, úgy a már 
felsőoktatási intézményben tanulók részére 2013. januártól - decemberig 10 hónapra, míg a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére 2013. szeptembertől - 2016. 
májusig 3 x 10 hónapra kell biztosítani a fedezetet a költségvetésben. Ennek megfelelően az 
önkormányzatnak anyagi kötelezettséget kell vállalnia 2013-2016. 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 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 – amennyiben az ösztöndíjrendszer meghirdetésre kerül – ez évben is 
csatlakozzon az ösztöndíjrendszerhez, és a 2013. évi költségvetésben az előző évivel azonos 
összeget, 5.000.000,-Ft-ot biztosítson a 2013. 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,-Ft-ot is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 25. 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 
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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 2013. évi fordulójához, 
amelyhez a 2013. évi költségvetésben a 2012-2013 évekre megállapított pályázati 
támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,-Ft-ot biztosít, 

 
2. a Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat, hogy a 2013. évi költségvetés 

tervezésekor különítsen el 5.000.000,-Ft-ot „Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési soron, 

 
3. 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, egyúttal felkéri a Polgármester Urat, 
hogy ezt a 2013. évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye 
figyelembe, 

 
Határidő: a 2013. évi költségvetés  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

4. az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében – amennyiben az 
ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója meghirdetésre kerül – az Általános Szerződési 
Feltételeket elfogadja, és a csatlakozó nyilatkozat, valamint az online adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozat aláírására felhatalmazza a Polgármester Urat; 

 
5. felkéri a Polgármester Urat, hogy az ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának 

meghirdetése esetén a szükséges pályázatok kiírásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás és pályázat aktuális benyújtása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


