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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2019.
évre vonatkozóan. Az ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt.
A pályázatok benyújtása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által az ösztöndíjak
kezelésére létrehozott EPER-Bursa rendszerben történik pályázói regisztrációt követően.
A korábbi évek pályázati fordulóihoz hasonlóan a 2019. évben is „A” és „B” típusú
pályázatban vehetnek részt a hallgatók az alábbiak szerint:
• „A” típusú pályázatra 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.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019.
őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
• „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező hátrányos szociális helyzetű, 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók
jelentkezhetnek, akik teljes idejű nappali alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi
felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe,
és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak alapján a pályázati rendszerhez
csatlakozni kívánó települések az EPER-Bursa rendszerben történő önkormányzati
regisztrációt követően 2018. október 3. napjáig megküldik a csatlakozási nyilatkozatot a
Támogatáskezelő részére, valamint a csatlakozott önkormányzatok legkésőbb 2018. október
5. napjáig a helyben szokásos módon kiírják a pályázatot.
A pályázatokat benyújtani 2018. november 6. napjáig, a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell.
A pályázati eljárás teljes dokumentációja a www.emet.gov.hu oldalon megtekinthető.

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a pályázatok elbírálásának szabályait. A Rendeletben
meghatározásra került a szociális rászorultság alapján történő elbírálás szempontrendszere. A
Rendelet szerint a támogatott hallgatók „A” típusú pályázat esetében 4.000.Ft és 6.000.Ft/hó
közötti támogatásban részesülnek tíz hónapon keresztül, „B” típusú pályázat esetében
3.000.Ft és 6.000.Ft/hó között támogatásban részesülnek harminc hónapon keresztül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat csatlakozzon
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozási
nyilatkozat megküldéséről, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás
megjelentetéséről, a pályázati kiírásban szereplő határidők betartásával gondoskodjon.
Határidő: 2018. október 3.
Felelős: Polics József polgármester
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