
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 09. 17.

Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2021.  évi
fordulójához való csatlakozásra

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 09. 15.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot  évenként  meghirdeti  az
Emberi  Erőforrások  Minisztériuma.  Önkormányzatunk  eddig  minden  évben  csatlakozott  az
ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2021. évi csatlakozás szándékáról szól. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 41052-1/2020.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020.09. 09. Ellenőrzés dátuma: 2020.09. 09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020.09.10. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:  Az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz.



JAVASLAT

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
való csatlakozásra

Tisztelt Közgyűlés!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2001. évtől kezdődően indította útjára a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati 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 önkormányzat által nyújtott támogatás: 
a támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat

 a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
a  megyei  önkormányzat  tetszőleges  összeggel  kiegészítheti  a  települési  önkormányzat
által  támogatott  pályázó  vagy  pályázók  számára  megítélt,  települési  önkormányzati
forrásból fedezendő ösztöndíj összegét,

 a felsőoktatási intézményi támogatás:
az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  a  települési  és  a  megyei  önkormányzat  által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben
–  az  51/2007.  (III.  26.)  Kormányrendelet  18.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  Minisztérium
hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész
egy főre eső maximuma a 2020. évi fordulóban 10.000.- Ft/fő/hó volt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2000. (XII.  14.) KH. számú határozatával
csatlakozott az első meghirdetett Bursa pályázati fordulóhoz, és azóta is minden évben részt vesz
a pályázati rendszerben.
A Közgyűlés a 608/2017. (IX. 21.) számú határozatában kinyilvánította, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok támogatására 2018, 2019, és
2020. években évente 4.000.000 forintot kíván fordítani.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az elmúlt 6év 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)

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

2017. „A” 39 31 222.000 7.161
5.000.000 2.290.000

2017. „B” 1 1 7.000 7.000

2018. „A” 42 36 256.000 7.111
4.000.000 2.630.000

2018. „B” 2 1 7.000 7.000

2019. „A” 41 40 306.000 7.650
4.000.000 3.470.000

2019. „B” 5 5 41.000 8.200

2020. „A” 31 28 309.000 8.180
4.000.000 2.290.000

2020. „B” 1 1 5.000 5.000



Az elmúlt évek adatai  alapján  a pályázók összlétszáma („A”  és „B”  együtt) folyamatos
csökkenést mutat az előző évhez képest.
A pályázati kiírásokat minden évben megjelentettük az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, megküldtük a város középiskolái és a Dunaújvárosi Egyetem részére. 

Az „A” típusú pályázaton nyertes hallgatók 10 hónapon keresztül (2021. februártól júniusig és
szeptembertől 2022.  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
400%-át, ami 2019-ban 114.000,- Ft/hó/fő. (2020-as forduló pályázati kiírása szerint)

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  területén állandó lakóhellyel  rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek;

és  a 2021/2022.  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 400%-át (114.000.- Ft/hó/
fő).

A pályázatokat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  által  átruházott
hatáskörben eljárva – a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási 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.

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.

Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020.  augusztus-szeptember  hónapban  a  2021. évre is
meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2020. október 1.

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 2020.
október  1-jéig történő megküldése az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A
csatlakozási  nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja
vissza. Az előterjesztés 1-2. számú melléklete tartalmazza a csatlakozási nyilatkozat mintáját és
az Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben a Közgyűlés úgy dönt, hogy nem csatlakozik az ösztöndíjpályázathoz, úgy a 2017.,
2018 és 2019. évben „B” típusú pályázaton nyertes fiatalok részére 2021. január 1-től 2023. 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.

Az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás elutasítása a 2020. évben költségvetési megtakarítással
nem jár, mivel a 2019. évben megállapított „A” és „B” típusú pályázatokra megítélt támogatásokat
ki kell fizetni.

Ez  2020.  évben:  480.000,-  forint,  2021-ben  445.000,-  forint,  2022-ben  pedig  120.000,-   forint
kötelező kifizetést jelent az önkormányzat számára.

A Humán  Szolgáltatási  Osztály  elkészítette  az  alábbi  határozati  javaslatokat  a  csatlakozásról,
illetve annak elutasításáról.

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

Az „A”  határozati  javaslat a csatlakozási szándék kinyilvánításáról rendelkezik,  valamint  a
határozati javaslat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2021. 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 (142.500.-
Ft/hó/fő)  szóló  tájékoztatással  egészítjük  ki  azzal  a  megjegyzéssel,  hogy  osztályunk  a
jövedelemhatár emelésére külön előterjesztésben tett javaslatot.

A „B” határozati javaslat arra az esetre vonatkozik, ha Önkormányzatunk nem csatlakozik az
ösztöndíjpályázathoz. Ebben az esetben a már megítélt „B” típusú támogatások fedezetéről kell
rendelkezni.

Az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  így  a  bizottságok
véleményét az elnökök szóban ismertetik.

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

„A”
HATÁROZATI   JAVASLAT     

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (IX. 17.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
való csatlakozásról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 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 Önkormányzata 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 humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2020. október 1.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a
határozat 1-2. melléklete szerinti  tartalommal kiírja a 2021. évre az „A” és „B” típusú Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokat.  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat
aláírja.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: - a pályázatok kiírására: 2020. október 

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti,  hogy a Bursa
Hungarica       Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázaton  nyertes  fiatalok
támogatására 2021. évben      4.000.000 forintot, 2022. évben 4.000.000 forintot és 2023.
évben 4.000.000 forintot kíván fordítani.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  4.
pontban foglalt kötelezettségvállalást először a 2021., majd a 2022. és a 2023. évi költségvetési
rendelet előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

 - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

 - a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2021., 2022. és 2023. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

„B”



HATÁROZATI   JAVASLAT     

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2020. (IX. 17.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
való csatlakozásról, valamint az ösztöndíjpályázat 2021-2023. évi támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése kijelenti, hogy nem  kíván
csatlakozni az  Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. és 2019. évi „B” típusú fordulóján nyertes
fiatalok támogatására 2021. évben 445.000.- Ft-ot, 2022-ben 205.000,- Ft-ot biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a  2.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet előkészítése
során vegye figyelembe.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

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

Határidő: - a 2020., 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2020. október 17.

Dr,. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi,

és lakhatási bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke












