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ELŐTERJESZTÉS
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő
csatlakozás
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
Az Önkormányzatok támogatóként csatalakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A
csatlakozási pályázat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az Önkormányzat
a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 1.
Az Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú pályázatokra oszlik, azzal, hogy mindkét esetben
alapkövetelmény, hogy a pályázó települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű személy legyen.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó 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” Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek pályázók jelentkezhetnek, akik 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű ( nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni

Önkormányzatunk 2019. évben már csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, 5 fő pályázó
részesült támogatásban a tanév során. Az Önkormányzatnak 2020. évi Ösztöndíj pályázathoz a
költségvetésben 360.000.-Ft került elkülönítésre, hogy a pályázókat két egymást követő tanulmányi
félévben 10 hónap időtartamban támogatásban részesítse. Ez az összeg kevesebb, mint a korábbi években.

Ennek az oka, hogy kevesebb volt a pályázó is, illetve év közben többen is otthagyták a iskolát, így
visszafizetés volt, nem került felhasználásra a teljes összeg.
HATÁROZATI JAVASLAT

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. szeptember …..-i
testületi ülésének …... napirendjéhez
1. Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához és az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja.
2. A Képviselő-testület a támogatás folyósításának rendjéről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendeletben foglaltakat elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben, valamint
az 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A Képviselő-testület felkéri Nagy Sándor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére határidőben juttassa el, valamint az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat hajtsa végre.
4. Recsk Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy 2020. október 5-én kiírja a pályázatot a
jelenlegi felsőoktatásban résztvevő hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára.
Határidő: csatlakozási nyilatkozat megküldése: 2020. október 01.
pályázatok kiírása: 2019. október 05.
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