194/2015 SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA
Javaslat a Bursa Hungarica 2015. Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések
meghozatalára
1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):
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2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont):
van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)

nincs

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:
tárgyi éven belüli

éven túli

2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése)
igen (a fedezet a költségvetési rendelet K4702 rovata)
nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet
……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra történő
módosítással biztosítható)
2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen: 500.000 Ft
3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás
(aláírás 3. pont):
Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő,
Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év
…….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett
2015. augusztus 07.
A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

Név:
1. Reményi Noémi
2.
3.

Beosztás:
igazgatási csoportvezető
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Aláírás

ELŐTERJESZTŐ

Pilis Város Jegyzője

194/2015. számú előterjesztés
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 2015. Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések meghozatalára
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány 51/2007. (III. 26.) sz. Korm. rendeletével lehetőséget teremtett az egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok anyagi
támogatására. A Bursa Hungarica 2015. évi pályázati forduló még nem került meghirdetésre,
várhatóan szeptember hónapban jelenik meg a pályázati kiírás, majd ezt követően tud az
önkormányzat csatlakozni a pályázati fordulóhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző évek gyakorlatát követve tárgyalja meg a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándékát.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális
támogatás, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi
fordulójához csatlakozott település és megyei önkormányzatok által a hallgatóknak
adományozott önkormányzati ösztöndíjból, valamint az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató
felsőoktatási intézményében a Kormány rendelet alapján megállapítható intézményi ösztöndíjból
áll.
A pályáztatási rendszerben változás történt az előző évekhez képest ugyanis, 2012. évtől a
pályázóknak és az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell az Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER-Bursa Rendszer), a pályázóknak a
pályázatokat előzetesen ebbe a rendszerbe kell feltölteni, és az önkormányzatoknak ebben a
rendszerben kell a pályázatokat kezelni. Itt kell a Csatlakozási nyilatkozatot is kitölteni az
önkormányzatok részéről.
Pilis Város Önkormányzatának jogelődje, Pilis Nagyközség Önkormányzata 2002 évtől
folyamatosan csatlakozott e pályázati rendszerhez, mely azóta is sikeresen működik, ezért
javasolom T. Képviselő-testületnek, hogy
- 2015. évre vonatkozólag is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázati rendszerhez,
- a pályázati forduló meghirdetése után írja ki az „A” és a „B” típusú pályázatot, egyúttal
- a döntésre vonatkozóan hatáskörét ruházza át a Kulturális, Oktatási, Sport és
Kommunikációs Bizottságra
tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat bizottsága évek óta foglalkozik a szociálisan
rászoruló felsőfokú tanulmányokat folytató és kezdő fiatalok támogatásával.
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Javaslom továbbá a T. Képviselő-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz kapcsolódóan, önkormányzati támogatásként meghatározott
összeget (2015. évben 500 e Ft.) – az előző évhez hasonlóan - különítsen el, mely pénzeszköz feletti
felhasználás jogát is javasolom a Bizottságra átruházni.
Fent írtak alapján az alábbi, együttes határozati javaslatokat terjesztem T. Képviselő-testület elé:
I. számú H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy – a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény, és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló, 51/2007. (III. 26.) sz. Korm. rendelet alapján csatlakozni kíván a
2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez, amint a
2015. évi pályázati forduló meghirdetésre kerül.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott pályázati rendszerhez
kapcsolódó, a pályázati felhívás(ok), a benyújtandó pályázatok elbírálásának, valamint egyéb, az
elbíráláshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás jogkörét, illetve hatáskörét Pilis Város
Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságára ruházza, azzal, hogy a Bizottság
határozata ellen, nincs helye rendes és rendkívüli jogorvoslatnak.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi Ösztöndíjpályázati
rendszerhez történő ún. Csatlakozási Nyilatkozatot Pilis Város Önkormányzat nevében írja alá.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3./ pontban foglalt döntésről írásban
értesítse az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét.
4./ A Képviselőt-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester,
Határidő: azonnal, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének tájékoztatására: a
döntést követő 15 napon belül, a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására: a pályázati felhívásban
rendeltek szerint.
II. számú H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül felhasználható összegként
………...- Ft-ot, azaz ………………. forintot a 2015. évi költségvetés terhére különít el.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pénzeszköz feletti felhasználás jogát Pilis Város
Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságára ruházza át.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntésről írásban
értesítse az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, valamint az Adóügyi csoport és
Gazdálkodási iroda vezetőjét.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester,
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Határidő: azonnal, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására a döntést követő 15 napon
belül, az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2015. évi költségvetés tervezésekor.
Pilis, 2015. augusztus 07.
Simó Gáborné
polgármester

Az előterjesztés mellékletei: Az előterjesztést készítette: Reményi Noémi igazgatási csoportvezető
Törvényességi záradék: Tóth László jegyző
Az előterjesztés véleményezésére/döntéshozatalra jogosult: a Képviselő-testület Szociális és
Egészségügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, a Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága,
Az előterjesztés megtárgyalásához nem kívánok senkit meghívni:
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