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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

 2016. szeptember 22- i ülésére 

Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati   
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. 
(VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
II.  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

 
Ikt.sz: LMKOH/424/5/2016. 
 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2015. szeptember 25-i soros ülésén a 
16/2015. (IX.25.) rendeletével módosította a Bursa Hungarica Ösztöndíjról szóló 21/2012. 
(VI.01.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A rendelet módosítással a T. Képviselı-testület a 
korábbi 22.800 Ft-ról 35.000 Ft-ra növelte azt az egy fıre jutó jövedelem határt, amely alatt a 
pályázót szociálisan rászorultnak kell tekinteni, és így az egyéb feltételek fennállása mellett 
pozitív elbírálásban részesülhet. A Bursa Hungarica 2016. évi fordulójában összesen 4 db pályázat 
érkezett be, melybıl kettı elutasításra került, tekintettel arra, hogy a családban az egy fıre jutó 
jövedelem meghaladta a Rendeletben meghatározott összeget, további egy pályázat csak 
elektronikusan érkezett meg Hivatalunkhoz, papíralapon nem küldte meg a pályázó, így ezt a 
pályázatot a bírálatból ki kellett zárni, így összesen 1 fı pályázót tudtunk támogatásban 
részesíteni.  
Annak érdekében, hogy minél több felsıoktatásban tovább tanuló lajosmizsei diáknak tudjunk 
támogatást nyújtani szükséges a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt 
tovább növelni. Az elıterjesztés mellékletében szereplı rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében 
ezen szövegrész kipontozva szerepel.   
 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A jövedelemhatár módosítása esetén megnövekedhet az ösztöndíjban részesülık száma. 
Az esetlegesen megnövekvı támogatottak számával a 2017. évi költségvetésben tervezni 
szükséges.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhetı hatás. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet módosítás elfogadása esetén megnövekedhet a pályázatot benyújtók száma, ami 
többlet adminisztrációs feladatokat jelent. Azonban pályázatok kezelése elsısorban az 
EPER-Bursa elektronikus rendszerben történik, amely nagyban megkönnyíti az 
adminisztrációs munkát. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A rendelet módosításának hiányában továbbra is csak szők kör részesülhetne a 
támogatásban. 

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
 

A Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak, a pályázatban részesülık számának esetleges 
növekedését a 2017. évi költség tervezésekor figyelembe kell venni.  

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé. 

 
II. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál:  
 
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelıen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsıoktatási 
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 tetszıleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 
fedezendı ösztöndíj összegét.  
 
 3.) Intézményi támogatás:  
Az Emberi Erıforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsıoktatásban már 
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzető fiatalok támogatásához 
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezı mértékben – a Rendelet 18. § (5) 
bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy fıre esı maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fı/hó volt.  
 
Az ösztöndíj idıtartama: 
 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követı félév; 
- „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követı félév 

 
Az Emberi Erıforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı ebben 
az évben is rendelkezésünkre bocsátotta az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának tájékoztató 
anyagait. Az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételei az 
elıterjesztés mellékletét képezi, mely tartalmazza a csatlakozás feltételeit, a támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetét, a jogszabályi kereteket, a koordinációra, a támogatás folyósítására, a 
pályáztatás rendjére vonatkozó információkat. Csatlakozás esetén döntenünk kell arról is, hogy az 
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Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadjuk. A települési önkormányzatok 
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttmőködési Rendszerben (EPER-Bursa) történı csatlakozást is magában foglalja, mivel az 
EPER-Bursa rendszer használata kötelezı a pályázat lebonyolításában részt vevı önkormányzatok 
részére.  
 
Tájékozatom T. Képviselı társaimat, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelete 1. melléklet 2.2. e) pontja értelmében a Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
pályázatok elbírálásáról az Önkormányzati Bizottság dönt.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
………./2016 (..) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jogszabályoknak megfelelıen 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
által nyújtott támogatás egy fıre esı havi maximális összege az Emberi Erıforrások 
Minisztériuma hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer intézményi támogatására 2016. évre közzétett egy fıre esı havi összege, 
azaz 5.000 Ft/fı/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhetı EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-
Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendı, a szociális körülmények 
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 
kiírás feltételeivel. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 
2016. október 3. napjáig küldje meg az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére. 
Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. szeptember 22., a nyilatkozat megküldésére: 2016. október 3.  

                  
Lajosmizse, 2016. szeptember 14.                    

                       Basky András sk. 
                                                                    polgármester 
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Elıterjesztés 1. számú melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2016. (…..) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.)    
    önkormányzati rendelet módosításáról 

  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica Felsıoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdésében a „35.000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „ ………………….  Ft-ot” szöveg lép.  

 
 

2. §  
 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 

 
Basky András        dr. Balogh László  
 polgármester              jegyzı  

    
 
 
 
     

A rendelet kihirdetésének napja:  
        dr. Balogh László    
                        jegyzı 
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Elıterjesztés 2. számú melléklete 
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