Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. szeptember 14-én tartandó ülésére
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2010. évi kiírása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatok számára ismételten lehetőség nyílt a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton történő részvételre, mely önkéntes. Az
ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX
törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. Az
önkormányzatoknak 2009. szeptember 30-ig kell a csatlakozási nyilatkozatot
megküldeni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának.
A pályázati rendszerben részt venni kívánó önkormányzatoknak az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb
2009. október 1-ig ki kell írni a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú
pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat)
számára.
Az „A” típusú pályázat 10 hónap időtartamú, azaz két egymást követő tanulmányi
félévre vonatkozó támogatás (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első
féléve). Erre kizárólag azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázat 3x10 hónap időtartamú, hat egymást követő tanulmányi félévre
vonatkozó támogatás lehetőségét jelenti. Erre az ösztöndíjra kizárólag az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2009/2010
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok
jelentkezhetnek, akik a 2010/2011 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011 tanévben
ténylegesen megkezdik.
A támogatási pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
Az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat
által támogatott pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból
fedezendő ösztöndíj összegét.
3. Intézményi támogatás
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező
mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi
ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2009. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.
A települési önkormányzatoknak ebben az évben is két részletben kell a támogatás éves
összegét az Alapkezelő Igazgatóság részére átutalni, amely azt a felsőoktatási
intézményekhez juttatja el.
A megítélt ösztöndíjak kifizetésére a felsőoktatási intézményekben kerül sor.
Szigliget, 2009. szeptember 7.
Balassa Balázs sk.
polgármester
Határozati javaslat
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Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa Hungarica
ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és „B”
típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé.

