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Tisztelt Közgyűlés!
Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára az Oktatási
Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével 2000-ben hozta létre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer), amelyet a 2000/2001. tanévben hirdetett meg először. Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezdettől fogva minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer fordulóihoz és forrást biztosít költségvetésében az ösztöndíj önkormányzati
részéhez.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évre vonatkozó pályázati felhívása 2020. szeptember
1. napján jelent meg. Az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak, érettségi előtt álló középiskolásoknak, illetve érettségizett pályázóknak folyósítható,
akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek és megfelelnek az
előterjesztésben alább részletezett feltételeknek. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi
fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint –
az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Az elmúlt években a debreceni szociálisan rászoruló
fiatalok támogatására az említettek közül az önkormányzat és a felsőoktatási intézmény
költségvetésében biztosított forrás állt rendelkezésre.
A 2021. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozás feltételeit tartalmazó „Általános Szerződési
Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” az előző évekhez képest jelentős változásokat
nem tartalmaznak: a pályázók és az önkormányzatok számára változatlanul az EPER-Bursa
elektronikus felület áll rendelkezésre a pályázatok kezeléséhez. A „Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: csatlakozási nyilatkozat) című
dokumentum Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldése abban az esetben is
szükséges, ha az Önkormányzat korábban már tett ilyen nyilatkozatot.
A pályázat típusai:


Az „A” típusú 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 („A” típusú
pályázati kiírás).
Az ösztöndíj időtartama: két egymást követő tanulmányi félév, összesen 10 hónap (a
2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve).



A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek és a 2021/2022.

tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázati kiírás).
Az ösztöndíj időtartama: hat egymást követő tanulmányi félév, összesen 3x10 hónap
(2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024 . tanév).
A „B” típusú pályázatot benyújtók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2021. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az Általános Szerződési Feltételek ütemterve szerinti határidők az alábbiak:
 csatlakozási nyilatkozat beküldése: 2020. október 1.
 önkormányzati pályázati felhívás kiírása: 2020. október 5.
 pályázatok benyújtása: 2020. november 5.
 pályázatok befogadása, ellenőrzése, elbírálása: 2020. december 4.
A beérkező pályázatok egységes elbírálása a mellékelt önkormányzati Szabályzat alapján történik.
Az ösztöndíjak javasolt összege 5.000 – 8.000.- Ft/fő/hó közötti, a Szabályzatban foglalt szociális
differenciálási szempontok figyelembevételével.
2019. évben 78 darab elektronikus és/vagy papír alapú pályázat érkezett, ebből 15 darab pályázat
formai okok miatt a bírálatban nem vehetett részt. Összesen 49 pályázó részesült támogatásban,
amelyből „A” típusú 46 fő, „B” típusú 3 fő volt. A keretösszeg, valamint a Szabályzat 10. pontja
lehetővé tette, hogy a nyertes pályázók közül 3 fő 5.000.- Ft/hó, 36 fő 15.000.- Ft/hó, 10 fő pedig
20.000.- Ft/hó összegű önkormányzati támogatásban részesüljön.
A 2021. évi pályázati fordulóban összesen 200 fő részére javasolt az önkormányzati ösztöndíj
összeg tervezése, amelyből „A” típusúra 180 fő, a „B” típusú felhívásra 20 fő támogatása válhat
lehetővé. A tervezett létszámkeretre tekintettel az ösztöndíj folyósításához az Önkormányzat 2021.
évi költségvetésében 10.000.000.-Ft biztosítása szükséges, melyből az „A” típusú pályázat
9.000.000.- Ft-ot, a „B” típusú pályázat 1.000.000.- Ft-ot igényel.
A „B” típusú ösztöndíj vonatkozásában a 2021-2024. közötti években az alábbiak szerint kell
költségvetési forrást biztosítani:
-

2021. évre 1.000.000.- Ft,

-

2022. évre 2.000.000.- Ft,

-

2023. évre 2.000.000.-Ft,

-

2024. évre pedig 1.000.000.- Ft tervezése szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §
(4) bekezdése és 107. §-a alapján, figyelemmel az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-20. §-ára
1./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához és elfogadja az
Általános Szerződési Feltételeket a mellékleteivel együtt az 1. melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező
„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című
dokumentum aláírására a 2. melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ A 2021. évtől folyósítható ösztöndíj odaítéléséhez kiírja
a) 180 fő felsőoktatási hallgató számára az „A” típusú pályázatot a 3. melléklet szerint,
b) 20 fő felsőoktatási intézményben továbbtanulni kívánó fiatal számára a „B” típusú
pályázatot a 4. melléklet szerint.
4./ Az ösztöndíjak kifizetéséhez
a) az „A” típusú ösztöndíj esetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetésében 9.000.000.- Ft,
b) a „B” típusú ösztöndíj esetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. és
2024. évi költségvetésében évente 1.000.000.-Ft, a 2022. és 2023. évi költségvetésében évente
2.000.000.-Ft összeget biztosít.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pontban foglalt döntésre tekintettel az
Önkormányzat 2021., 2022., 2023. és 2024. évi költségvetésének készítése során az előirányzat
tervezéséről gondoskodjon.
Határidő: az adott évi költségvetések tervezése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
6./ Elfogadja az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló Szabályzatot az 5. melléklet szerint.
7./ Felhatalmazza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot a beérkezett pályázatok elbírálására,
és a „B” típusú ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságának éves felülvizsgálatára.
Határidő: 2020. december 4., illetve évente december 31.
Felelős: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

8./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a pályázatok EPER-Bursa rendszerben
történő befogadásához, rögzítéséhez, elbírálásához, a döntések közléséhez, nyilvánosságra
hozatalához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. december 4.
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. szeptember 9.

Malinkó Ágnes
osztályvezető

