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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2000/2001-es tanév során az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei
önkormányzatok együttműködésével létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Ez az ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt. Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatban
való részvétel önkéntes. A helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei önkormányzat
tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj
összegét, a minisztérium pedig az önkormányzati támogatással megegyező mértékben
kiegészíti a megállapított támogatási összeget.
Tapolca Város Önkormányzata 2000. év őszén csatlakozott a pályázathoz, és azóta is minden
évben támogatást nyújt a rászoruló hallgatóknak. Az első pályázat kiírása óta a támogatásban
való részvétel az alábbiak szerint alakult:
Év
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Támogatott
hallgatók száma
10 fő
23 fő
60 fő
54 fő
45 fő
59 fő
56 fő
58 fő
56 fő
55 fő
48 fő

Megyei Önkormányzat
által támogatott hallgató
7 fő
11 fő
26 fő
20 fő
20 fő
21 fő
20 fő
24 fő
15 fő
15 fő
10 fő

Önkormányzatunk által
biztosított keret
500 eFt
2.000 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt
3.000 e Ft
3.000 eFt

A helyi támogatás szabályozására a Képviselő-testület 2000. évben megalkotta a felsőoktatási
intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004.
(IV.20.) Kt rendeletét (a továbbiakban: R.), melyet azóta a központi szabályozásnak
megfelelően módosított.
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
2012. évre még nem hirdette meg, ennek a határideje 2011. augusztus 31. volt. Információink
szerint a kiírás hamarosan megjelenik és az előző évi feltételekhez képest nagyobb mértékű
változás nem várható. Az R. szerint az önkormányzat által adható támogatás havi összege
3.000-5.000.- Ft. A 2011. évre biztosított 3.000.000.- Ft összegű keretből az idei évben
2.800.000.- Ft került felhasználásra. A következő évi keretösszeg emelése ezért nem indokolt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni
szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évre csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a
csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évi költségvetése terhére
„A”
„B”
keretösszeg erejéig
pályázatok fedezetére.

3.000.000-Ft
………….Ft
kötelezettséget

vállal

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés elkészítésének
határideje
Tapolca, 2011. szeptember 6.

Császár László sk.
polgármester

a

