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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk az előző évben már 1.000 000 Ft nagyságú összeggel
támogatta szociális ösztöndíjként a felsőoktatásban tanuló balatonboglári
diákokat. Ezt az összeget a Humán Bizottság javaslata alapján a 2016-os
költségvetésben is 1.000.000 Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület.
Amennyiben önkormányzatunk a 2017-ben is támogatni kívánja az arra rászoruló
balatonboglári diákokat, akkor a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot az EPER-Bursa rendszerben történő
rögzítés után (legkésőbben) 2017. október 3-i postabélyegzővel meg kell küldeni
a támogatáskezelőnek (az Általános tájékoztató szerint).
Az önkormányzatnak az "Általános szerződési feltételek" szerint kell eljárnia. Az
önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell
küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már
tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem
jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok
ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A Csatlakozási
nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja
vissza.
Ütemterv szerint:
2017. október 2-i postabélyegzővel meg kell küldeni a támogatáskezelőnek a
Csatlakozási-nyilatkozatot
2017. október 3. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat
("A" és "B" típus együttesen).
2017. október 6. A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica”
oldalán a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2018. évi
pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2017. november 7. A pályázatok benyújtásának határideje.
2017. december 7. A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben
érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a
rendszerben rögzíti.
2017. december 8. A települési önkormányzat a támogatott és nem
támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési
listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő részére.
2017. december 11. Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a támogatások összes adatát,
valamint köteles döntéséről tájékoztatni az EPER-Bursa rendszerén keresztül a
pályázókat.
Tehát a képviselő-testületnek 2017. december 1-ig döntenie kellene a pályázatok
elbírálásáról, hogy az határidőre feldolgozható legyen az elektronikus
rendszerben.
Jogszabályi háttér: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
18. § (1)50 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj) olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a
továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési
és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális
ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati
ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján

megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész)
áll.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási
rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az
önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az
önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok 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.
(Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)
(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a
felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan
hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a
települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget
az önkormányzati 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
2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)
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Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának eljárásrendje - Általános Szerződési
Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” című dokumentumban (a
továbbiakban: ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára
jelentősen csökkenti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok
működési hatékonyságát.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik
adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –,
jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után
a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj
kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a
korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap
szociális mezőit elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek
listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az

EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a
pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok
befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa
rendszerben.
3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az
EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a
rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő
önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakozó
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak
csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
4. A belépéshez felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati
dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a
települési önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető
az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási
nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát
ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2.
(postabélyegző).
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell
küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már
tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem
jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok
ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt
venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott
eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2017. október 3-án kiírják a pályázatot a
jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati
felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek
bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az
alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek
felsorolását valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat
tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre lehet a
mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF 6. és 7. pontjának
figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.
6. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában a megyei
önkormányzatoknak a kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési
listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa rendszerben más adatrögzítési feladatuk
nincs.
Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén 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.
A "B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
mellékletek:
- Általános tájékoztató
- Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára
- „A” és „B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
- ajánlott „A” és „B” típusú pályázati űrlap
Határozati javaslatok
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az "A" és a "B"
pályázati kiírást, 2017-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és a pályázathoz 1.000.000 forint saját
forrást biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2017.
október 3-i postabélyegzővel küldje meg a támogatáskezelőnek.
Határidő: 2017. október 3.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Markó Péter jegyző

