ELŐTERJESZTÉS
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i ülésére

8. napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer
2021. évi pályázati fordulójához
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) az idei évben is közzétette a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
Az Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:
1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
3) Intézményi támogatás (az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hivatalos lapjában
évenként közzétett értékhatárig) Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2020.
évi fordulóban 5.000,- Ft/fő/hó volt.
A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi
kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási
összegek odaítéléséről. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2020. október 1. (postabélyegző)
Az önkormányzati pályázat kiírásának határideje: 2020. október 5.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázatok elbírálásának és rögzítésének határideje: 2020. december 4.
A támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatala: 2020. december 8.
A támogatási összegek 2021. januárban és augusztusban kerülnek átutalásra a Támogatáskezelő
részére , aki gondoskodik a megyei önkormányzatok által nyújtott, és az intézményi ösztöndíjrésszel
kiegészített támogatások pályázók részére történő kifizetéséről.
A hallgatói pályázatok kötelező melléklete:
a) hallgatói jogviszony igazolás a 2020/2021-es tanév első félévéről (csak az A típusú
pályázatnál)
b) igazolás a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelméről
c) a szociális rászorultság igazolására vonatkozó egyéb okiratokat a települési önkormányzat
határozza meg.
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A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz
részt.
a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021.
évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik
Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második
féléve és a 2021/2022. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév, a
2022/2023. és a 2023/2024. tanév).
Önkormányzatunk a korábbi években is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A
korábbi döntések alapján 1 fő B és 12 fő A típusú pályázót támogat az önkormányzat, amely alapján
2020. évre 840.000 Ft-ot (hallgatónként 7.000,- Ft/hó) utaltunk át a Támogatáskezelő részére,
amelyből 105.000,- Ft visszautalásra került. Az önkormányzati támogatáshoz további 5.000,- Ft/hó/fő
intézményi támogatás került folyósításra a hallgatók részére.
Javaslom, hogy az Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozzon, ennek megfelelően a határozati javaslatot
fogadja el. A képviselő-testület a döntésével vállalja, hogy a jövő évi költségvetése terhére a fedezetet
biztosítja.
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A csatlakozási nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csatlakozás a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
Taszár Községi Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
Az Önkormányzat az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2020. október 1.
Taszár, 2020. szeptember 15.

Varjas András
polgármester

Az előterjesztést készítette: Keszthelyi Tiborné
jegyző
Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról
Alulírott Varjas András, mint a Taszár Községi Önkormányzat polgármestere 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 Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati 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 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
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döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben
rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Alapadatok (önkormányzat):
Önkormányzat neve: Taszár Községi Önkormányzat
Önkormányzat címe: 7261 Taszár, Lakótelep 8.
Polgármester: Varjas András
Jegyző: Keszthelyi Tiborné
Központi e-mail cím: titkarsag@taszarhivatal.hu
Központi telefonszám: +36-82-575-025
Adószám: 15397809-2-14
Önkormányzat bankszámlaszáma: 11743002-15397809
Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):
Központi kapcsolattartó neve:
Felhasználónév:
E-mail cím:
Telefonszám:
Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást
végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított
8 napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.
Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.
Kelt: Taszár, 2020. szeptember ..
………………………………………………..
aláírás
………………………………………………..
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel
P.H.
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