
Iktató szám: 214/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 5-i ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának 
szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: Humánszolgáltatási Iroda 

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága – 2011. október 4.
  Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: DR. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2012.  évi  fordulójához  való 
csatlakozással  összefüggésben  szükségessé  vált  a  pályázatok  elbírálása  részletes  szabályainak 
kidolgozása és rendeleti szabályozása. 



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő közzétette a 
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2012.  évi  pályázati 
fordulójának dokumentumait.

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet 20. § (5) bekezdése alapján az Általános Szerződési 
Feltételekben  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez 
csatlakozó  fővárosi  kerületi  önkormányzatokra  a  települési  önkormányzatokra  vonatkozó 
előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei 
önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben. 

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  pályázat  kiírásának  határideje:  2011.  október  17. A  pályázatot  az  önkormányzat 
hirdetőtábláján  és  a  helyben  szokásos  egyéb  módon  kell  közzétenni.  A  települési 
önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az 
"A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A pályázatok 
benyújtásának határideje: 2011. november 14.
A  települési  önkormányzat  az  elbírálás  során  már  meglévő  szabályzatai  vagy  a  Bursa 
Hungarica  Ösztöndíjrendszer  elbírálására  elfogadott  szabályzata  alapján  jár  el  és  bírálati 
döntését 2011. december 9-ig az elektronikus pályázatkezelő rendszerben rögzíti.

Az elbírálás során a települési önkormányzat:

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és kizárását írásban indokolja;

b) minden, határidőn belül benyújtott,  formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál,  és 
döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi  eredményre  tekintet  nélkül,  kizárólag  a  pályázó  szociális  rászorultságának 
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.



A  pályázatok  objektív,  csak  a  szociális  rászorultságot  figyelembe  vevő  elbírálásához 
szükséges az önkormányzati bírálati rendszer kialakítása illetve megalkotása. 

A rendelet-tervezet részletes indokolása

Az 1-2. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák a rendelet célját, hatályát,  

A 3. §-hoz

A  rendelet-tervezet  ezen  szakasza  tartalmazza  az  eljárási  rendelkezéseket,  a  pályázatok 
beadásának helyét, a pályázati eljárásban résztvevők körét.

A 4-5. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakasza határozza meg a szociális rászorultság feltételeit, valamint 
a támogatás összegét.

A 6-7. §-hoz

A szakaszok záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  A  hatásvizsgálati  lap  az 
előterjesztés mellékletét képezi.

Mivel  a  rendelet-tervezet  elfogadásával  a  pályázatok  előkészítésével  a  Humán  Ügyek 
Bizottsága  által  létrehozandó  Bursa  Hungarica  munkacsoport  kerül  megbízásra,  ezért 
szükséges  a  Képviselő-testület  238/2009.(VI.24.)  számú  határozatának  visszavonása, 
melyben a pályázati  anyagok elbírálásával a „deák” Tanulmányi  Ösztöndíj  Közalapítvány 
kuratóriuma volt megbízva.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.

Budapest, 2011. szeptember 26.  

                                                                                                   Formanek Gyula s.k.
                                                                                                     alpolgármester



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  a  238/2009.(VI.24.)  számú  határozatát 
visszavonja.

2. Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy dönt,  hogy  a  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati  rendeletet  ugyanazon ülés keretében 
tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megalkotja  a   …../2011.  (….) önkormányzati  rendeletét  a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól .

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
              Dr. Nagy Hajnalka jegyző



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásához

1. Társadalmi hatások

A pályázatok objektív elbírálásának elve megköveteli, hogy az elbírálásban résztvevők köre 
és szabályai meghatározásra kerüljenek.  

2.Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása csökkentheti az adminisztratív terheket.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A  rendelet  alkotás  révén  az  elbírálás  szakmai  szempontjai  és  az  elbírálásban  résztvevők 
körének  meghatározása  biztosítja  az  objektivitást.  Mindenki  számára  elérhetővé  és 
megismerhetővé az elbírálás rendszere és a résztvevők köre.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.



Rendelet-tervezet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2011. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

elbírálásának szabályairól

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a mindenkori 
tárgyévi  költségvetési  rendeletben  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerre elkülönített pénzösszeg jogszerű felhasználása érdekében az ösztöndíjra 
pályázók  támogatásának  elbírálására a  Képviselő-testület  Humán  Ügyek  Bizottsága 
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
 

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásánál az Önkormányzat kizárólag a szociális rászorultság objektív vizsgálata alapján 
járjon el és hozzon döntést. 

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lakóhellyel 
rendelkező,  az  önkormányzathoz  pályázatot  benyújtó  felsőoktatási  hallgatókra,  illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokra. 

3. Eljárási rendelkezések

3. §

(1) A benyújtott pályázatokról a 4. §-ban foglalt bírálati szempontok alapján a polgármester 
dönt. 
(2) A döntést a Polgármesteri Hivatal készíti elő. 
(3) A döntés előkészítésében részt vesz a Képviselő-testület  szociális  és oktatási  ügyekért 
felelős bizottsága által létrehozott Bursa Hungarica munkacsoport.
 

4. Szociális rászorultság meghatározása

4. §

(1)  A  döntés  során  az  érvényesen  pályázók  közül  az  alábbiakban  felsorolt  szociális 
körülmények között élőket kell előnyben részesíteni a következő sorrendben: 
a) akinek családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, 
b) aki árva vagy félárva, 
c) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő 
beteg van, 
d) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, 
e) gyermeke van,  
f) családjában élő eltartottak száma 3, vagy annál több, 
g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül. 



(2)  Ha  a  pályázónál  az  (1)  bekezdés  a)-f)  pontjaiban  felsorolt  szociális  körülmények 
halmozottan fordulnak elő, úgy őt fokozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők 
közé kell sorolni. 

5. A támogatás összege

5. §

(1) A támogatás összege havonta 5.000 Ft. 
(2) Az elbírálási szempontok alapján csak annyi pályázó támogatható, akiknek támogatására 
az önkormányzat fedezettel rendelkezik. 

6. Záró rendelkezések

6. §

Az  e  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 
előírásai,  a  települési  önkormányzatok  számára  előírt  mindenkori  Általános  Szerződési 
Feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásokban foglaltak az irányadók. 

7. Hatálybalépés

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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