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Tárgy:  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Sorszám: IV/11 

Elıkészítette: Sápi András 
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. augusztus 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
indulásakor csatlakozott, ezt azonban minden évben meg kell erısíteni. A 2010. évi forduló 
csatlakozási határideje 2009. szeptember 30., de legkésıbb ugyanezen idıpontban a pályázatot is ki 
kell írni, ezért csatlakozási szándékunkat már most ki kell nyilvánítanunk. 

 A felnıtt korúvá vált fiatalok továbbtanulását támogatja önkormányzatunk. Ennek összege a 
szociális támogatások keretét 2010-ben kb. 6 millió Ft-tal terheli (a pályázók, igénylık számáról 
még nincsenek adataink, 2009-re 174 pályázat érkezett). 

 Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az ösztöndíjpályázat elérte célját, a 
pályázókkal való személyes találkozás is megerısítette ezt. Kérem a Képviselı-testületet, hogy 
2010-ben is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz az 
alábbi határozati javaslat elfogadásával. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata csatlakozik a 2010-re meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást honlapján és a 
Városházi Krónikában teszi közzé. A támogatás forrását Békés város 2010. évi 
költségvetésében a szociális támogatások keretén belül biztosítja. 

Határid ı: ütemterv szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
Vámos László bizottsági elnök 

 

Békés, 2009. augusztus 17.  

 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
     Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
 Pénzügyi ellenjegyzı 
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Általános Szerzıdési Feltételek 2. sz. melléklete 
 
 

BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  
ÜTEMTERV 

A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 
 
 

HATÁRIDİ TEVÉKENYSÉG 
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG 

2009. szeptember 30.  
A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. 
melléklet) az OKM Támogatáskezelı részére, s így a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának résztvevıjévé válik. 

2009. október 1. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen). 

2009. október 9.  
A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthetı a 2010. 
évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája. 

2009. október 9. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskezelı részére. 

2009. október 22. 
A felsıoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló 
méltányossági kérelmekrıl, és döntésérıl tájékoztatja az OKM Támogatáskezelıt. 

2009. október 30. 
Az OKM Támogatáskezelı értesíti az érintett önkormányzatokat a felsıoktatási és tudományos 
szakállamtitkár döntésérıl. 

2009. október 30. A pályázatok benyújtásának határideje. 

2009. november 9. 
A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OKM között kötendı 2009. évi 
Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezı, aláírt példányát az OKM Támogatáskezelı 
részére. 

2009. november 23.  A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.  
2009. november 27.  A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az on-line adatbázisban rögzítik. 

2009. december 1.  
A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók eredeti Bírálati 
anyagát az Összesítı lapokkal együtt eljuttatja az OKM Támogatáskezelı részére. 

2009. december 1.  
A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok kötelezı 
mellékletét az Összesítı lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat részére. 

2009. december 4. 

A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott 
támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntésérıl, valamint döntésének 
indoklásáról. 

2010. január 22. Az OKM Támogatáskezelı értesíti a nem támogatott pályázókat. 

2010. január 25.  

A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók adatait az OKM 
Támogatáskezelı által megadott módon rögzíti a Bursa on-line adatbázisban, továbbá erre az 
idıpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok kötelezı mellékletét, valamint az Összesítı lapokat 
eljuttatja az OKM Támogatáskezelıhöz. 

2010. március 16. 
Az OKM Támogatáskezelı  értesíti az „A” és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa 
ösztöndíj teljes havi összegérıl. 

2010. március 22.  
Az OKM Támogatáskezelı értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban 
részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegérıl. 
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II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENİRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELİZİEN; 
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS  

2010. január 31.  

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esı  
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelı számlaszámára az 
alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 

- 2010. „A” típusú; 
- 2009. „B” típusú; 
- 2008. „B” típusú; 
- 2007. „B” típusú.  

2010. március 2.  
Az OKM Támogatáskezelı az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsıoktatási 
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülı hallgatókról. 

2010. március  
A felsıoktatási intézmények ellenırzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül 
tájékoztatják az OKM Támogatáskezelıt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi  
önkormányzati támogatás. 

2010. március 

Az OKM Támogatáskezelı a beérkezett támogatási összegeket a kifizetıhelyek (felsıoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetı 
felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a 
pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelı számlaszámára. 

2010. április 9. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. május 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. június 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. július 31.  
Az OKM Támogatáskezelı visszautalja a ki nem fizethetı önkormányzati ösztöndíjrészeket 
(amennyiben a felsıoktatási intézménytıl már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei 
önkormányzatoknak.  

2010. augusztus 31.  

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esı  
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelı 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 

- 2010. „A” típusú; 
- 2009. „B” típusú; 
- 2008. „B” típusú; 
- 2007. „B” típusú. 

2010. szeptember 10. 
Az OKM Támogatáskezelı az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsıoktatási 
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülı hallgatókról. 

2010. szeptember 30. 
A felsıoktatási intézmények ellenırzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül 
tájékoztatják az OKM Támogatáskezelıt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi 
önkormányzati támogatás. 

2010. október  

Az OKM Támogatáskezelı a beérkezett támogatási összegeket a kifizetıhelyek (felsıoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetı 
felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a 
pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelı számlaszámára. 

2010. október 11. 
A felsıoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók 
részére. 

2010. november 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. december 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2011. január 11. 
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsıoktatási 
intézményekben, amennyiben ezek 2009. decemberében nem kerültek kifizetésre. 

2011. március 1. 
Az OKM Támogatáskezelı értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2010.. évi „B” típusú 
ösztöndíjasok felvételi eredményérıl, valamint ösztöndíjra való jogosultságukról/jogosulatlanságukról.  

2011. március 31. 
Az OKM Támogatáskezelı visszautalja a ki nem fizethetı önkormányzati ösztöndíjrészeket az érintett 
települési és megyei önkormányzatoknak.  

 
 


