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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt feladatként már 20 éve vesz részt
évről-évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben.
Ennek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az ösztöndíj az önkormányzat
illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű, nappali tagozatos
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben részt vevő („A” típusú pályázat), vagy felsőoktatási
tanulmányaikat az adott év szeptember 1-jén, az érettségi sikeres abszolválása után
kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) hátrányos szociális helyzetű tanulók számára
nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ehhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület
a mindenkori költségvetésében biztosítja.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a
www.emet.gov.hu honlapon 2020. szeptember 1. napján tette közzé az
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára vonatkozó pályázati kiírást és az ahhoz
kapcsolódó iratanyagokat.
A települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszerhez a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) rögzített
nyilatkozattal csatlakozhat, amelyet az önkormányzat a pályázatok kiírását követően
nem vonhat vissza. Ennek beküldési határideje 2020. október 1. Az
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást követően az általános szerződési feltételek
szerint az önkormányzatnak 2020. október 5. napjáig kell a jelenlegi felsőoktatási
hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat jövőre kezdeni
kívánó, még érettségi előtt álló tanulók („B” típusú pályázat) számára a pályázatot
kiírni. A pályázatokat egy időben, az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon kell közzétenni. A pályázati kiírásnak az általános szerződési
feltételekben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia, ezek bővítésére és
szűkítésére nincs lehetőség, a pályázati felhívások ezeken kívül kizárólag a pályázatok
elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által
meghatározott, az alapfeltételekkel nem ellentétes prioritásokat tartalmazhatják. A
hallgatói pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat illetékességi területén állandó
lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú
pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév a 2021. évben,
míg a „B” típusú pályázat esetén 3 × 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév a 2021. év szeptemberétől, amennyiben a pályázó hallgatói jogviszonyt létesít.

2

Az önkormányzat a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása
alapján a pályázót minimum 1.000,- Ft havi támogatásban részesíti. A támogatásnak
havonta azonos összegűnek és 100,- Ft-tal maradéktalanul oszthatónak kell lennie.
A pályázatok elbírálása a Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. A 2020.
évi forduló során a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 4,2 millió Ft
keretet különített el a Bursa Hungarica ösztöndíjak fedezetére. A Bizottság a
rendelkezésre álló költségvetési keretből 49 pályázat közül a hallgatók szociális
körülményeinek figyelembevételével 46 hallgatót részesített 10 hónap időtartamra
7.000,- Ft/fő/hónap összegű „A” típusú ösztöndíjban, „B” típusú ösztöndíjban senki
nem részesült. 3 pályázat nem felelt meg a formai követelményeknek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma oly módon kíván hozzájárulni a felsőoktatásban
már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
támogatásához, hogy az önkormányzat által megállapított támogatási összeget az
önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos
lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti (az intézményi ösztöndíjrész egy
főre eső maximuma a 2020. évi fordulóban is 5.000 Ft/fő/hó volt a korábbiakkal
megegyezően).
Javaslom, hogy a Képviselő-testület ebben az évben is nyilvánítsa ki csatlakozási
szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.
évi fordulójához, valamint a 2021. évi támogatásokra az ideivel megegyező, azaz 4,2
millió Ft összegű keretet különítsen el a jövő évi költségvetésében, ugyanis a korábbi
évek Bursa „B” típusú pályázataira jelentkező és támogatásban részesített hallgatók
ösztöndíjára mintegy 117.000,-Ft forrás szükséges, így a Humán Bizottság lényegében
4 millió Ft-tal kalkulálhat a jövő évre nézve a felosztás során. Figyelemmel kell lenni
arra is, hogy általában nem mindenki abszolválja az adott szemesztert, illetve a
hallgatói jogviszonyukat is többen szokták szüneteltetni, ezért az önkormányzat
minden félév után visszakapja azt az összeget, amelyet nem tudtak kiutalni (passzív
jogviszony vagy kiiratkozás miatt). Ez 2020-ben összesen 297.200,-Ft-ot tett ki, de
ebben benne van a 2019. évi fel nem használt támogatás is, amit 2020. januárjában
kaptunk vissza.
Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
fordulójához való csatlakozásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási dokumentumok
aláírására és a pályázati felhívás közzétételére.
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A Képviselő-testület a pályázatok támogatására az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében 4,2 millió Ft-ot különít el.
Határidő: 2020. október 1. – csatlakozási nyilatkozat beküldésére
2020. október 5. – pályázati felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Horváth József Lászlóné
elnök
Humán Bizottság
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