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Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes.
Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás feltétele, hogy a Csatlakozási nyilatkozat eredeti,
aláírt lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) részére 2019. október 2-ig
(postabélyegző) el kell juttatni.
A Csatlakozási nyilatkozat önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRÓL:
A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok számára is
elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a
kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási
intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál:


A települési önkormányzat által nyújtott támogatás



A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás



Intézményi támogatás.

A települési önkormányzat a Bursa Hungarica pályázatot évente írhatja ki, a benyújtott
pályázatok elbírálása – szociális rászorultsági alapon – helyben történik, a támogatás havi
összegét pályázónként állapítja meg a Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete.
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból
fedezendő ösztöndíj összegét.
Az Intézményi támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és a megyei
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzat támogatással
megegyező mértékben, - a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium
hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000.- Ft/fő/hó
volt.)
A pályázatok kiírásának határideje: 2019. október 02. A települési önkormányzat mind az
„A”, mind a „B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az „A” és „B” típusú
pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.

Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév
második féléve és a 2020/2021. tanév első féléve
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021.
tanév, a 2021/2022. tanév, és a 2022/2023. tanév)
Pályázók köre:
„A” típusú pályázat: A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázat: A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert érettségizett pályázók;
és a 2020/2021. 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 2020.
évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. november 05.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2019. december 05.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága, úgy határozott, hogy a tavalyi évben jutatott összeg rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot
meghozni szíveskedjen.
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalás után az alábbi határozatot hozta:
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához
csatlakozni kíván, és a pályázatokat („A” és „B” típus
együttesen) kiírja.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 05.
Határidő:
Felelős:

2019. október 02.
Matolcsy Gyöngyi polgármester

