Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának
ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához történő csatlakozásra
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) online felületén – a korábbi évekhez képest ismét változatlan feltételekkel –,
2019. augusztus 30-án meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza. A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális
juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a
továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési 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.
Az önkormányzati részvétel önkéntes, csatlakozási szándékunk esetén az erről szóló nyilatkozatot
2019. október 2-áig kell eljuttatnunk a Támogatáskezelő címére.
A pályázatok elbírálásánál – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az egy főre jutó
jövedelem mellett figyelembe kell vennünk a dokumentumokkal megfelelően igazolt (ezeket a
dokumentumokat a pályázati kiírás részletesen taglalja) egyéb szociális körülményeket is.
A döntés során az érvényesen pályázók közül – az egy főre jutó jövedelem figyelembevételével –
ismét az alábbiakban felsorolt szociális körülmények között élő pályázókat javaslom előnyben
részesíteni:
a) aki árva vagy félárva,
b) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, fogyatékkal élő, vagy családjában
folyamatos ellátást igénylő beteg van,
c) akinek gyermeke van,
d) akinek a szülője/gondviselője munkanélküli vagy alacsony nyugdíjjal rendelkezik,
e) akinek a családjában élő eltartottak száma három, vagy annál több,
illetve A-típusú pályázatok esetében:
f) aki kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.
Javaslom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2020. évi költségvetésében az
ösztöndíjpályázat saját részeként 11.300.000.- Ft-ot biztosítson a korábbi években megítélt, és
jelenleg is folyósított „B” típusú ösztöndíjak, valamint a 2020. évi pályázati fordulóban nyertes „A”

és „B” típusú ösztöndíjak fedezetéül, illetve ismét havi 7.000.- Ft támogatásban részesítse a
Budapest XXII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorult hallgatókat.
A 2019. évi pályázati fordulóban – igazodva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni települési támogatásokról szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendeletünkben
szabályozott pénzbeli ellátások, valamint a Szociális Szolgálat által térítés ellenében biztosított
alapszolgáltatások jövedelemhatárainak emeléséhez – az öregségi nyugdíjminimum
háromszorosánál, azaz 85.500.- Ft-nál állapítottuk meg a jövedelemhatárt, mely alapfeltételként
szerepelt kiírásunkban.
Javaslom, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában is fenti összegben
határozzuk meg a pályázati jövedelemhatárt azzal, hogy önfenntartó pályázók esetében a garantált
bérminimum nettó összegét, azaz a 2019. január 1-jén életbe lépett 129.675.- Ft-ot (bruttó
összegben: 195.000.- Ft) írjuk elő jövedelemhatárként.
A csatlakozásnak 2019-re pénzügyi kihatása nincs, mert az elfogadott támogatást első alkalommal
2020 januárjában kell átutalnunk a Támogatáskezelő számlájára.
Fentiekre tekintettel, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához, melyhez kapcsolódóan felkéri a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására,
az „A” és „B” típusú pályázat kiírására, a pályázatok közzétételére az önkormányzat honlapján,
illetve a csatlakozásról valamint a pályázatról szóló hirdetés megjelentetésére az önkormányzat
hirdetőtábláján és a Városházi Híradóban.
2. az ösztöndíjpályázat saját részeként 11.300.000.- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében.
3. felkéri a Polgármestert, hogy az e határozatban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek
alapján bírálja el a pályázatokat, állítsa össze a Bírálati anyagot, és az előírt dokumentumokat küldje
meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek.
A döntés során – az egy főre jutó jövedelem figyelembevételével, mely nem haladhatja meg a nettó
85.500.- Ft-ot, önfenntartó pályázók esetében a nettó 129.675.- Ft-ot – az érvényesen pályázó
Budapest XXII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorult pályázókat részesítse
előnyben, az alábbi sorrendiségben:
a) aki árva vagy félárva,
b) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, fogyatékkal élő, vagy családjában
folyamatos ellátást igénylő beteg van,
c) akinek gyermeke van,
d) akinek a szülője/gondviselője munkanélküli vagy alacsony nyugdíjjal rendelkezik,
e) akinek a családjában élő eltartottak száma három, vagy annál több,
illetve A-típusú pályázatok esetében:
f) aki kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.
4. a bírálati döntés eredményeképpen ösztöndíjat nyert pályázókat havi 7.000.- Ft támogatásban
részesíti, a 2020. évi pályázati forduló költségvetési összeghatáráig.
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Határidő:
1. pont: csatlakozási nyilatkozat aláírására és továbbítására: 2019. október 2.
az „A” és a „B” típusú pályázat kiírására: 2019. október 4.
2. pont: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
3. pont: pályázatok elbírálására: 2019. december 5.
a Bírálati anyagok megküldésére: 2019. december 6.
4. pont: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé történő utalásra 2020. január 31., illetve 2020.
augusztus 31.
Felelős: Polgármester
A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Iroda
Gazdasági Iroda
A támogató döntéshez az SZMSZ 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budapest, 2019. szeptember
Szepesfalvy Anna
Az előterjesztés nem tartalmaz mellékletet.

Az előterjesztést készítette:
Humánszolgáltatási Iroda

dr. Patócs
Andrea
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Az előterjesztést látta:
Gazdasági Iroda

Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet
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