A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:79/2020.
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

csatlakozás a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Izsákné Tóth Katalin igazgatási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2000.(XII.12.) ÖKH
számú határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulóját a szociálisan hátrányos helyzetben
lévő, rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Ezzel együtt a
Támogatáskezelő közzétette az „A” és „B” típusú pályázati kiírásokat.
Az önkormányzat támogatóként csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez,
melynek feltétele az, hogy a polgármester által aláírt csatlakozási nyilatkozatot 2020. október
1. napjáig beküldjük a Támogatáskezelő részére. A Támogatáskezelő 2020. október 6.
napjáig közzéteszi a 2021. évi fordulóhoz csatlakozott települések teljes listáját, majd a
csatlakozás elfogadásáról szóló döntésről 2020. október 16. napjáig elektronikusan értesíti
az önkormányzatot. A pályázati kiírásának a határideje a települési önkormányzatoknál
2020. október 5. napja. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kötelező kitölteni és a
kézzel aláírt dokumentumot 2020. november 5. napjáig a települési önkormányzatnál van
lehetőség benyújtani. Az önkormányzat köteles a bírálati döntését 2020. december 4-ig az
EPER-Bursa rendszerben rögzíteni. A megítélt ösztöndíjak összegét a települési
önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi
Erőforrások Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. Határidő: 2021. január 31. és
2021. augusztus 31. napja.
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A képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.)
önkormányzati rendelet 19/D. §-ában leírtak szerint évenként megállapítja a támogatási
kérelmek elbírálásához szükséges keretösszeget, míg a pályázati feltételek megállapítását a
Humán Bizottságra ruházta át.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban résztvevő hallgatók támogatására
keretösszeget 2.000.000 Ft-ban javasolom beállítani a 2021. évi költségvetésben.

szánt

A fentiekre figyelemmel javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásra
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –
figyelemmel 122/2000.(XII.12.) ÖKH számú határozatára csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Ennek érdekében a képviselő-testület:
a.) a támogatás fedezetére 2 millió Ft-ot biztosít a
nagyközségi önkormányzat 2020. évi költségvetésében,
b.) felkéri a Humán Bizottságot, hogy az „A” és „B” típusú
pályázati feltételeket határozza meg,
c.) felhatalmazza
a
nagyközség
polgármesterét
csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat aláírására,

a

d.) egyúttal a 132/2018.(IX.12.) önk.-i határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: 2020. október 1. és október 5.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a csatlakozási nyilatkozat aláírásáért)
Kiss Erika bizottsági elnök
(a pályázati feltételek meghatározásáért)
Határozatról értesül: Humán Bizottság
pü-i oszt., helyben
irattár
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