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2. melléklete bizalmas!

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról

I. Tartalmi összefoglaló
A Bursa Hungarica Fe l sőoktatás i Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hun garica Fe l sőo ktatási Önkormányzati Ösztönd íjrend sze r (a továbbiakban:
ösztöndíjrend sze r) adott év i l'ordulójához csatl akozott települési és megyei önkormányzatok
által a hallgatónak adományozott szoc iális ösztöndíjbó l (a továbbiakban: Önkormányzati
ösztöndíj rész) és az önkormányzati ösztöndíj a lapján a hall gató felsőoktatási intézményében
megállapított szociális ösztöndíjbó l (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Önkormányzatunk idén is csatlakozott az
ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetü, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
Az elmúlt évben 48 db „A" típusú (felsőoktatásban részt vevő hallgató) és 2 db „B" típusú
(továbbtanulás előtt álló középiskolás) pályázatot támogatott az Önkormányzat. A Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.)
önkormányzati rendelet 8. melléklet 9. során 2 650 OOO Ft áll rendelkezésre a pályázati
támogatások fedezetére.
Ebben az évben 43 db „A" típusú pályázatot nyújtottak be a törvényes határidőn belül, ,,B"
típusú pályázat nem érkezett. Egy pályázat kivételével mindegyik pályázat megfelel a
pályázati kiírás feltételeinek, a kötelező mellékleteket tartalmazzák. Szekera Éva pályázata
hiányos, nem tartalmazza a pályázati kiírás kötelező mellékleteit, ezért a pályázat formailag
hibás.
A pályázati kiírás értelmében az „A" típusú pályázók esetében az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév második (tavaszi),
illetve a 2020/2021. tanév első ( őszi) féléve.
A „B" típusú pályázatok esetében az ösztöndíj időtartama 3xl O hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév, a 2021 /2022. tanév és a 2022/2023. tanév).
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan javasolom, hogy továbbra is havi 5000 Ft legyen az
ösztöndíj mértéke tekintettel arra, hogy a korábbi évek gyakorlata alapján az önkormányzati
ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény ugyanekkora összeggel kiegészítette a pályázók
részére.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a beérkezett pályázatokat a családban az egy főre jutó
jövedelem szerint tartalmazza az előte1jesztés 2. mellékletét képező táblázat.
Tekintettel a pályázatok számára, javasolom az érvénytelen pályázat kivételével az összes (142. sorszámú) ,,A" típusú pályázat támogatását.

II. Hatásvizsgálat

A támogatás jelentős segítséget nyújt a hátrányos helyzetű , szociálisan rászoruló fiatalok
fe lsőfokú tanulmányainak a folytatásához. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői , koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei
önkormányzatok lá\ják el.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
III. A végrehajtás feltételei

Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
A Tárnogatáskezelő által kidolgozott szerződési feltételek szerint az Önkormányzatnak 2019.
december 5-ig kell az elektronikus adatbázisban rögzítenie és elbírálnia a beérkezett
pályázatokat. A pályázók eredeti bírálati anyagát és azok kötelező mellékletét az összesítő
lapokkal együtt 2019. december 6. napjáig kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére.
Az előző évekről áthúzódó kifizetendő összeg a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
nyilvántartása szerint 75 OOO Ft, mely összeg a 2020. évi költségvetést terheli. Az „A" típusú
pályázat költsége 50 OOO Ft/fő, ezért összesen 2 175 OOO Ft-ot szükséges tervezni a 2020. évi
költségvetésben az ösztöndíjak kifizetésére.
Az ösztöndíjpályázat elbírálására vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozhatja meg.
Az

előte1jesztés

2. melléklete személyes adatot tartalmaz, ezért nem

tehető

közzé a Budapest

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23 .) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5. § ( 1) bekezdésére is.
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
e lőte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2019. november ) ?, "
D. Kovács Róbert Antal
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Jegyzo
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1. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2019. (XI. 21.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A" típusú Ösztöndíjpályázat keretében a
20 19/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévének időtaiiamára 10 hónapon
keresztül havi 5 OOO Ft ösztöndíjat biztosít
1. Csépe Lili,
2. Niazi Hila,
3. Niazi Atel,
4. Toldy Laura,
5. Varga Leila,
6. Chu Duy Trong,
7. Valcsák Adrienn,
8. Sipos Ditta,
9. Sipos Cintia,
10. Farkas Veronika Sára,
11. Molnár Boglárka,
12. Kerekes Hunor,
13. Buzás Ágnes,
14. Majsai Melinda,
15. Hadamcsik Enikő ,
16. Hadamcsik Emőke,
17. Halmai Tamás,
18. Varga Viktória,
19. Köves Renáta,
20. Szegedi Tímea,
21. Baráth Gergő Ferenc,
22. Gál Kinga,
23 . Rigó Barnabás,
24. Rózsa Sándor,
25. Apáthy Réka Lili ,
26. Taskovics Dóra,
27. Antalóczy Zsófia,
28. Antalóczy Máté,
29. Neurohr Zsolt Barnabás,
30. Weeber Kolos Balázs,
31. Weeber Katalin Rebeka,
32 . Jenővári Péter Bálint,
33. Kőrösi Péter,
34. Horváth Patrícia,
35. Rácz Roland ,
36. Vajda Dániel,
37. Rudolf Tamara,
38. Selmeci László Ödön,
39. Nyulasi Dániel Martin,
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40. Bangó Izrel Ábrahám ,
41. Vígh Lídia és
42. Percsi Edina
részére.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szekera Éva által benyújtott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati „A" típusú Ösztöndíjpályázat nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a pályázat hiányosan került benyújtásra, ezé11 a pályázata érvénytelen.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2 175 OOO Ft tervezéséről gondoskodjék.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2019. december 6.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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