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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) közzétette a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi kiírását.
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület döntése a csatlakozásról, illetve annak
költségigényéről. A Csatlakozási nyilatkozatot Polgár Város Önkormányzata nevében a
polgármesternek kell aláírnia. Ezzel egyidejűleg elfogadásra kerülnek az Általános Szerződési
Feltételek, és megtörténik a kötelezettségvállalás a pályázatok kiírására, elbírálására, és a
támogatás folyósítására.
„A” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén 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.
„B” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi fordulóban 20 fő „A” típusú (már
felsőoktatási intézmény hallgatója) pályázót részesítettünk ösztöndíjban 3.500.-Ft/fő/hó
összegben, amely 700.000.- Ft összegű költségvetési kihatást jelentett 2021. évben.
Az ütemterv alapján a további teendők az önkormányzat részére:
2021. október 1.

A települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő
rendszerben, az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot
aláírva, pecséttel ellátva eljuttatja a Támogatáskezelőhöz.

2021. október 5.
2021. november 5.
2021. december 6.
2021. december 7.

2021. december 8.

Az önkormányzat kiírja a pályázatokat (A és B típusú)
Pályázatok benyújtásának határideje
Települési önkormányzat érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a
pályázatokat
A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott,
valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési
listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a
Támogatáskezelő részére.
A támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatala
(pályázók száma, támogatottak száma, összes megítélt támogatás,
a támogatások átlagos mértéke), pályázók értesítése a döntésről

A pályázatban történő részvétel esetén a 2022. évi csatlakozás költségigénye várhatóan az
alábbiak szerint alakul:
1. 10 hónapra (2 tanulmányi félévre) szóló „A” típusú pályázat
Az elmúlt év tapasztalata alapján, a hatályos támogatási rendszer figyelembevételével 2021.
évben Polgáron 20 diák kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Ez lehet a támogatott
hallgatói létszám 2022. évi költségének tervezési alapja. A pályázatok elbírálása a
Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében, a felsőoktatásban
résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 33/2015.(IX.25.) önkormányzati
rendeletben foglalt kritériumok alapján történik, és ennek megfelelően a támogatás mértéke
pályázónként átlagosan 3.500 Ft/hó.
10 hónapra: 10 hó x 3.500 Ft x 20 fő = 700 000 Ft.
2. 3 x 10 hónapra szóló „B” típusú pályázat
A „B” típusú pályázók száma várhatóan nem haladja meg az 5 főt.
5 hónapra: 5 hó x 3.500 Ft x 5 fő = 87 500 Ft
3. Áthúzódó „B” típus 5 fő x 3.500 Ft x 10 hó = 175 000 Ft
A fenti számítások alapján 2022. évre a várható költségigény: 962 500 Ft
Fentiek alapján javasolt, hogy Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon
hozzá a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozáshoz, hatalmazza fel a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására (a
nyilatkozat minta az előterjesztéshez mellékelve), valamint a támogatás finanszírozásához
szükséges pénzügyi fedezet kerüljön beépítésre a 2022. évi költségvetésbe.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Polgár, 2021. szeptember 6.
Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
…./2021 (IX.16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról”
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ Polgár Város Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Határidő: 2021. október 1.
Felelős: polgármester
2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.
Határidő: 2021. október 5.
Felelős: polgármester
3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésbe építse be.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző

