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JAVASLAT

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
való csatlakozásra

Tisztelt Közgyűlés!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2001. évtől kezdődően indította útjára a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszert, mellyel a szociális helyzetük miatt
rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkezni
kívánó, érettségi előtt álló fiatalokat kívánta ösztöndíjjal támogatni.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: 
- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás;
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és 
- a felsőoktatási intézményi támogatás.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2000. (XII. 14.) KH. számú határozatával az
első meghirdetett Bursa pályázati fordulóhoz csatlakozott, és azóta is minden évben részt vesz a
pályázati rendszerben. 
A Közgyűlés az 511/2011. (X. 13.) számú, valamint a 333/2014. (IX. 23.) határozatában a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok támogatására 2012,
2013,  2014,  2015,  2016.  és  2017. években évente 5.000.000 forintot állapított  meg  (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az elmúlt 5 év Bursa pályázatok adatairól:

Év/
pályázat

pályázatot
benyújtók

száma

támogatott
hallgatók

száma

önkormányzati
támogatás

(Ft/hó)
egy főre jutó

önk. tám. (Ft/hó)

önk.
keretösz-

szeg 
(Ft/év)

odaítélt
támogatás

(Ft/év)

2012. „A” 126 105 470.900 4.485
5.000.000 5.451.000

2012. „B” 12 11 50.400 4.582

2013. „A” 86 65 424.600 6.532 5.000.000 4.625.000
2013. „B” 9 6 37.900 6.316

2014. „A” 71 66 398.700 6.041 5.000.000 4.322.000
2014. „B” 7 5 33.500 6.700

2015. „A” 64 54 319.300 5.913 5.000.000 3.653.000
2015. „B” 3 3 18.000 6.000

2016. „A” 51 34 213.500 4.965 5.000.000 2.165.000
2016. „B” 2 1 3.000 3.000

Az elmúlt három  év adatai  alapján a pályázók összlétszáma („A”  és „B” együtt) 2015-ben
mintegy 14%-os csökkenést  mutat  a  2014.  évhez  képest,  2016-ban 21 %-os csökkenést
mutat a 2015. évhez képest.
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Az „A”  típusú pályázaton nyertes hallgatók 10 hónapon keresztül (2017.  februártól júniusig és
szeptembertől 2018.  januárig) kapják a megítélt támogatást.  A pályázatra azok a Dunaújváros
közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
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 felsőfokú,  illetve  felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, és
családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
(28.500.- Ft) 240%-át, ami jelenleg 68.400.- Ft.

A „B” típusú pályázaton nyertes, felsőfokú intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok pedig a sikeres
felvételt követően három tanéven keresztül, összesen 3 x 10 hónapig kapják a támogatást. A
pályázatra azok  a  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzat  területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;

és  a 2017/2018.  tanévtől  kezdődően felsőoktatási  intézmény keretében  teljes idejű (nappali
munkarend)  alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  alapképzésben,  osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni,  és családjukban az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 240%-át.

A pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben eljárva –
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérése mellett – Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  bírálja  el  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer helyi eljárási rendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzata alapján (az
előterjesztés 2. számú melléklete).

A megítélt támogatásokat a fiatalok közvetlenül a felsőoktatási intézményeiktől kapják a
Minisztérium által kiegészítve.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer alapvető szabályait a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ez évben az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő intézménye
2016.  augusztus  29-én  a  2017. évre is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. (A pályázati felhívás az előterjesztés 3. számú melléklete).
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2016. október 3. napja.

A részvétel  feltétele az EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően az onnan
letöltött Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képező „Nyilatkozat a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum 2016.
október 3-ig történő megküldése az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A csatlakozási
nyilatkozatot  az  önkormányzat  a  pályázatok  kiírását  követően  nem  vonhatja  vissza.  Az
előterjesztés  4-5.  számú  melléklete tartalmazza a csatlakozási nyilatkozat mintáját és az
Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben a Közgyűlés úgy dönt, hogy nem csatlakozik az ösztöndíjpályázathoz, úgy a 2014.
és 2015. évben „B” típusú pályázaton nyertes fiatalok részére 2017. január 1-től 2019. június 30-ig
biztosítani kell a megítélt önkormányzati támogatásokat. 
Ebben az esetben a pályázók  elesnek a  megyei önkormányzat által nyújtott támogatástól és a
felsőoktatási intézményi támogatástól, ami egyénektől függően havi  3-9 ezer forint közötti
bevételkiesést jelenthetne.
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Az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás elutasítása a 2016. évben költségvetési megtakarítással
nem jár, mivel a 2015. évben megállapított „A” és „B” típusú pályázatokra megítélt támogatásokat
ki kell fizetni, illetve már 2016. augusztus 31-ig ki kellett fizetni.

Önkormányzatunk által a kötelezően fizetendő „B” típusú támogatások összegének alakulását a
következő táblázat mutatja be. A számításkor azt feltételeztük, hogy a jogosultsági feltételek nem
változnak, annak ellenére, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a pályázók egy
része elveszti jogosultságát (elköltöznek, megszakítják tanulmányaikat):

Bursa fordulóra a pályázatok 
beadásának éve 

2013
(2014-es
forduló)

2014
(2015-ös
forduló)

2015
(2016-os
forduló)

Összesen
(Ft/5 hó)

Mindösz-
szesen
(Ft/év)

nyertes pályázatok
 száma:

5 3 1

jelenleg (2016) még jogosult 
pályázatok száma:

2 2 1

Kifizetés: 

2017. tavasz 12.500.-
Ft/hó

15.000.-
Ft/hó 3.000.- Ft/hó

152.500

242.500
2017. ősz 15.000.-

Ft/hó
3.000.- Ft/hó 90.000

2018. tavasz 15.000.-
Ft/hó

3.000.- Ft/hó 90.000
105.000

2018. ősz 3.000.- Ft/hó 15.000

2019. tavasz 3.000.- Ft/hó 15.000
15.000

A fent leírtak alapján az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz. 

Az „A”  határozati  javaslat a csatlakozási szándék kinyilvánításáról rendelkezik,  valamint  a
határozat  1-2.  melléklete  szerinti  tartalommal  kiírja  2017.  évre  az  „A”  és  „B”  típusú  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokat.  Az  „A”  és  „B”  típusú  pályázati
felhívás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Általános Szerződés Feltételeiben meghatározott
alapfeltételeket  tartalmazza,  ezek  bővítésére,  illetve  szűkítésére  nincs  lehetőség,  kizárólag  a
pályázat  elbírálásához  megkívánt  mellékletek  felsorolását,  valamint  az  önkormányzat  által
meghatározott  prioritásokat  tartalmazhatják.  Ennek  megfelelően  a  Támogatáskezelő  által
elkészített  pályázati  kiírás  mintákat  a jövedelem számításánál irányadó időszak
meghatározásával, az igazolás módjával, a szociális rászorultság igazolására szolgáló irtok
megnevezésével,  az  egyéb  csatolandó  mellékletek  megnevezésével,  és  a  jogosultsági
feltételként  meghatározott  jövedelemhatárról  (68.400.-  Ft/hó/fő)  szóló  tájékoztatással
egészítettük ki.

A  „B” határozati javaslat arra az esetre vonatkozik, ha Önkormányzatunk nem csatlakozik az
ösztöndíjpályázathoz. Ebben az esetben a már megítélt „B” típusú támogatások kifizetéséről kell
rendelkezni,  valamint a 333/2014. (IX. 23.) határozatot módosítani, mivel a Közgyűlés ebben a
határozatban  döntött  arról,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok támogatására a 2017. évben is 5.000.000 forintot biztosít.

Az előterjesztést a törvényességi ellenőrzés szakaszában a Költségvetési  és Pénzügyi  Osztály
vezetője véleményezte, arra észrevételt nem tettt.

6



Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. szeptember 13-ai ülésén
megtárgyalta, az „A” határozati javaslatot 6:0:0 arányban támogatta.
Az  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság  2016.  szeptember  13-ai  ülésén  megtárgyalta,  5  igen
szavazattal az „A” határozati javaslatot támogatta.
Az  előterjesztést  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  2016.  szeptember  14-ei  ülésén
megtárgyalta, az „A” határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság  a  2016.  szeptember  14-ei  ülésén
megtárgyalta, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

„A”

HATÁROZATI   JAVASLAT   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2016. (IX. 22.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
való csatlakozásról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az  Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban
leírtaknak megfelelően jár el. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2016. október 3.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a határozat 1-2.
melléklete  szerinti  tartalommal  kiírja  2017.  évre  az  „A”  és  „B”  típusú  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokat.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: - a pályázatok kiírására: 2016. október 4.

„B”

HATÁROZATI   JAVASLAT   
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2016. (IX. 22.) határozata

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
való csatlakozásról, valamint az ösztöndíjpályázat 2017-2019. évi támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy nem kíván csatlakozni az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi, 2015. évi és 2016. évi „B” típusú fordulóján nyertes
fiatalok támogatására 2017. évben 242.500 forintot, 2018. évben 105.000 forintot és 2019.
évben 15.000 forintot biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a  2.  pontban foglalt
kötelezettségvállalást először a 2017. évi, majd a 2018. és a 2019. évi költségvetés tervezése
során vegye figyelembe.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2017., 2018. és 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról,  valamint  az  ösztöndíjpályázat
2015-2017. évi támogatásáról szól 333/2014. (IX. 23.) határozat 3. és 5. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázaton  nyertes  fiatalok  támogatására  2015.  évben  5.000.000
forintot, 2016. évben 5.000.000 forintot kíván fordítani.”
„5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt
kötelezettségvállalást először a 2015., majd a 2016. évi költségvetés tervezése során vegye
figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére.”

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

                  Lőrinczi Konrád s.k. Pintér Attila s.k.
             a szociális, egészségügyi, a pénzügyi bizottság
           és lakásügyi bizottság elnöke                                               elnöke

                   Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
     a gazdasági és területfejlesztési az ügyrendi, igazgatási és jogi
                  bizottság elnöke bizottság elnöke
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