
Csere határozati javaslat a  Képviselő-testület  2018.  október 4-ei ülésének  

7/3.  napirendi pontjához 

(Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására) 

A  határozati javaslat  3.  pontja módosul, mely szerint a Képviselő-testület a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat minimum összegének  3.000  Ft/fő/hó helyett 
5.000  Ft/fő/hó összeget határoz meg (a módosítás vastag, dőlt betűvel jelezve). 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  kiírja a határozat mellékletét képező  A  típusú és  B  típusú  Bursa  Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot  2018.  október 5-től  2018.  november 6-ig. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2.  az  1.  pont szerinti pályázatok elbírálása során az érvényesen pályázók közül az alábbiak-
ban felsorolt szociális körülmények között élőket részesíti előnyben a következő sorrend-
ben: 
a) aki egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori öregsé-

gi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg  (57.000,- Ft), 
b) akinek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének  150  %-át nem haladja meg  (42.750,- Ft)  és a pályázónak 
munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme 
nincsen, 

c) akinek a háztartásában élő közeli hozzátartozója a pályázat benyújtásakor az Szt.  33. 
§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző  16 
hónapon belül legalább  12  hónapig álláskeresőként nyilvántartott, 

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg, 

e) akinek gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban  61, 
0 aki árva vagy félárva, 
g) akinek a háztartásban élő eltartott gyermekek száma  3  vagy annál több, 
Ha  a pályázónál az a)-g) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három 
előfordul, úgy őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők közé kell 
sorolni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  05. 

3.  a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2019.  évi fordulójához 
az önkormányzati támogatás keretösszege  3.500.000,- Ft,  minimum összegének  5.000 
Ft/fő/hó, maximum összegének  6.000  Ft/fő/hó összeget határoz meg. 

Felelős: polgárr rester 
Határidő:  2018.  október  4. ÉRKEZETT 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. Mészar  Erika 
aljegyző 

4. önként vállalt feladatként a  2021.  évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére előzetes 
kötelezettséget vállal további  3.000.000,- Ft  erejéig, valamint a  2022.  évi költségvetés he-
lyi adóbevételeinek terhére előzetes kötelezettséget vállal  3.500.000,- Ft  erejéig a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fedezete érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat  4.  pontjában foglaltakat az önkormányzat  2021. 
évi, valamint  2022.  évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgáimester 
Határidő: az önkolinányzat  2021.  évi és  2022.  évi költségvetésének tervezése 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 

Budapest, 2018.  október  3. 
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Sántha Péterné 
alpolgármester 
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