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„Az előterjesztés törvényes”
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. szeptember 21-én tartandó ülésére a BURSA Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása alapján 2016-ban is lehetőség van a BURSA
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő
csatlakozásra.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E
cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati
forrásokat mobilizálni kíván.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer létrehozásának 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:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (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 Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi
fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes.
Csatlakozni: a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról” dokumentum eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet.
A Nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3.
Az önkormányzatnak a Nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az Alapkezelő
részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Nyilatkozat
visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a
benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Fentiek értelmében javaslom a képviselőtestületnek, hogy hozza meg döntését oly módon, hogy
csatlakozni kíván
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Pályázathoz.
Fülöp, 2016. szeptember 15.

Hutóczki Péter
Polgármester
Határozatai javaslat:
…../2016. (IX. 21. ) Kt. sz. Határozat:
Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2017. évi pályázati
fordulójához.
Az alábbi nyilatkozatot aláírására feljogosítja a polgármestert:
NYILATKOZAT A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS
ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL
Alulírott HUTÓCZKI PÉTER , mint Fülöp Község Önkormányzat polgármestere (a
polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat
aláírásával igazolom, hogy:
1.)
Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. Évi pályázati
fordulójához.
2.)

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3.)

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, az EPER –Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Alapadatok: (önkormányzat)
Önkormányzat neve:
Fülöp Község Önkormányzata
Címe (település, utca, házszám, irányítószám):
4266. Fülöp, Arany J.u. 19. Sz.
Polgármester:
Hutóczki Péter
Jegyző:
Horváth Ernő
Központi e-mail címe:
fuloponk@freemail.hu
Központi telefonszám:
06-52/ 208-491.
Pénzintézeti adatok:
Számlavezető intézet neve: Főnix Takarékszövetkezet Nyírábrányi Fiók, 4264.
Nyírábrány,Jókai u. 1/A.
Bankszámlaszáma:
61400014 – 11035305
Felhasználói Adatok: (Központi kapcsolattartó)
Központi kapcsolattartó neve: Almási Györgyné
Felhasználói név:
E-maill cím:
Telefonszám:
Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást
végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül - új nyilatkozatot küldök a támogatáskezelőnek.
Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a
jelen nyilaktozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és
hitelesek.

Fülöp, 2016. Szeptember ….
HUTÓCZKI PÉTER
polgármester
Határidő: 2016. október 1. és EMET ütemterv szerint
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Almási Györgyné ügyintéző

