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Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember
22-én tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából
2022. augusztus 30-án meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,
- amit a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíthet,
- illetve az intézményi támogatás, mely szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium a
települési és megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati
támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett
értékhatárig - kiegészíti. (Tavalyi pályázati fordulóban az intézményi ösztöndíjrész egy főre
eső maximuma 5.000,-Ft/fő/hó összeg volt.)
A települési önkormányzat által megállapított támogatási összegnek havonta azonos
összegűnek, és minimum 1.000,-Ft/fő/hónak (100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak) kell
lennie. A nem támogatott pályázatok esetében a döntést kötelező megindokolni.
Az elmúlt években az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egységesen 5.000,Ft/fő/hó támogatásban részesítette Balatonszemes Község Önkormányzata.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 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 felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.
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A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
illetve
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert érettségizettek;
és akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.
(A „B” típusú támogatásban részesített pályázó
köteles 2023. augusztus 31-ig a
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait, és köteles nyilatkozni arról, hogy a 2023. évi
felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra,
„B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.)
A pályázatok kötelező mellékletei:
- a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak a
másolata a 2022/2023. tanév első félévéről („B” típusúnál ez természetesen nem kell)
- igazolás a pályázó és pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó nettó
jövedelméről.
Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, a szociális rászorultság igazolására további kötelező
mellékleteket is meghatározhat, azokat a csatlakozási nyilatkozat kitöltése során az
elektronikus rendszerben rögzíteni szükséges.
(A pályázati űrlap szociális adatokat rögzítő kérdéssorában a pályázók már eleve
nyilatkoztatva vannak olyan adataikról hogy szülője elvált-e, egyedül neveli-e, árva vagy
félárva-e, hány testvére van, azokból hány eltartott, családjában van-e fogyatékossággal élő,
tartós beteg, rokkant vagy munkanélküli stb.)
A benyújtott pályázat bármilyen hiányosság vagy kötelező melléklet hiányában
érvénytelennek számít, bírálatra nem kerül.
A települési önkormányzatok számára az ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A
csatlakozni kívánó önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben véglegesített és onnan
kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot 2022. szeptember 30-ig kell visszajuttatnia a
Támogatáskezelő részére, s így az ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának résztvevőjévé
válik.
A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást,
az önkormányzat a hallgatók által benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási
összegek odaítéléséről.
A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem
vonhatja vissza.
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A pályázat kiírása a csatlakozott önkormányzat feladata, melyet a Kulturális és Innovációs
Minisztérium által kidolgozott Eljárásrendnek megfelelően kell megtenni.
A pályázat kiírásának határideje az önkormányzatoknál: 2022. október 3.
Az önkormányzat mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy
azok megjelentetése egy időben történjék.
A hallgatói pályázatok elektronikus rögzítésének, és az önkormányzathoz papír alapon
történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el, a pályázó az elbíráló szerv
döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A beérkezett pályázatok elbírálási, illetve a bírálati döntésnek EPER-Bursa rendszerben
történő rögzítési határideje: 2022. december 5.
Az önkormányzatnak a rendszerből kinyomtatott döntési listáit 2022. december 6-ig kell
megküldenie a Támogatáskezelő részére.
A támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatali, illetve a pályázóknak a döntésről
történő értesítési határideje: 2022. december 6.
Az önkormányzatnak az általa megítélt támogatási összeget két részletben kell átutalnja a
Támogatáskezelő számlaszámára: 2023.01.31-ig az első 5 havi részt, majd 2023.08.31-ig a 2.
5 havi részletet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését, hogy
kíván-e csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.
évi pályázati fordulójához.
Határozati javaslat:
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2022. (IX…..) sz. Képviselő-testületi határozata:
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy az
Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza Németh Kornél Antalné polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírásával.
Felelős:

Németh Kornél Antalné polgármester és
Dr. Glöckler Ferenc jegyző
Határidő: 2022. szeptember 30.
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Balatonszemes, 2022. szeptember 13.
Németh Kornél Antalné
polgármester

Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Fonainé Skerlecz Zsuzsanna
szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
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