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a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
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Tárgi’: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkornányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi pályázati fordulójához

Tisztelt Közgyűlés!

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése legutóbb a 48/2020. (XI. 17.) KGY sz. határozatával
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
forduíójához. Az Emberi Erőtörrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 2022. évre
is meghirdette. 2022. október 1-jei henyújtási határidővel a hátrányos hehzetú. szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására vonatkozó pályázatát.

A Békés Megyei Önkomiányzat az Emberi Erőfonások Minisztériumával kötendő megállapodás
elfogadásával csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsősoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázati fordulójához. A megállapodás-tervezet már megküldésre került a Békés Megyei
Önkotrnányzat elnökének és a közgyűlési jóváhagyó döntést követően haladéktalanul meg kell
küldeni ajóváhagyott és aláírt megállapodást a Támogatáskezelő részére.

Tájékoztatoni a TiszteLt Közgyűlést. hogy a 2021. évi pályázati fordulóhoz Békés megyében 61
település csatlakozott. és 472 db Bursa-A kategóriában pályázó diák támogatására nyílt lehetőség.
Így Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlata alapján a megyei kiegészítő támogatást
egységesen. minden települési önkormányzat által támogatott Bursa-A kategóriában pályázó
diáknak 1.000 Fi/fő/hó összegben állapította meg. Ennek eredményeként a 2021. évi
költségvetésében. a működési kiadások terhére összesen 7.500 eFt-ot különített cl. Felhasználásra
azonban az előirányzathoz képest 4.089 eFt került, mivel év közben több diáknak megszűnt a
jogosultsága a támogatás igénybevételére. így a kiutalt összeg a Támogatáskezelő részéről
visszaiLtalásra került.
Javaslom. hogy a Békés Megyei Onkormányzat 2022, évben is vegyen részt a Bursa 1-lungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer lebonyolításában. és jelen határozati javaslattal
döntsön a csatlakozási szándékról. és hatalmazza fel a Közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására,
valamint arra. hogy a támogatási keretösszeg a 2022. évi költségvetési rendeletében elkülönítésre
kerül hessen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja cl az alábbi
határozati javaslatot:



Határozati javaslat:

A Békés Megyei Önkonnánvzat Közgvűlés

1. csatlakozik Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi pályázati fordulójához.

2. felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
kötendő megállapodás aláírására és a szükséges eljárási cselekmények megtételére.

3. utasítja Hivatalát a 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elöteijesztéskor
készítse elő a pontos támogatási összegre vonatkozó javaslatot.
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