
1.napirendi ponthoz  
ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:   Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

2011. évi fordulójához történő csatlakozásra 
 
Előterjesztő:  a polgármester  
 
Határozat-tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
Téma ismertetése:  
 
Az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázathoz. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor 
Alapkezelő arról értesítette az önkormányzatokat, hogy települési önkormányzat csak abban 
az esetben csatlakozhat az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, ha hasonlóan az elmúlt 
évhez, az általános szerződési feltételek elfogadását igazoló nyilatkozatot (mellékelve), 
ajánlott küldeményként a támogatáskezelő részére 2011. október 14.-i postabélyegzővel 
eljuttatja.   
További teendők az önkormányzat részére: 
 
2011. október 17.    Az önkormányzat kiírja a pályázatokat (A és B típusú) 
2011. november 14. Pályázatok benyújtásának határideje 
2011. december 5.   Települési önkormányzat elbírálja a pályázatokat 
2011. december 16.  A támogatott pályázók bírálati lapjainak továbbítása a megyei 

önkormányzat részére. 
2011. december 16. A támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 
                                           hozatala (pályázók száma, támogatottak száma, összes 

megítélt támogatás, a támogatások átlagos mértéke), pályázók 
értesítése a döntésről 

 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, 
hiszen ezzel jó célt támogatva, hozzájárul ahhoz, hogy növelje a település szellemi tőkéjét. A 
költségvetésben egyébként 3 fő támogatása van betervezve 150.000 Ft összértékben.  
 
Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Monostorpályi, 2011. szeptember 22. 
      Tisztelettel: 
 
         Szabó József  
         polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
…/2011. (……) számú  

határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozik, ennek során: 
 

1./ Elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást igazoló nyilatkozatot a Wekerle 
Sándor Alapkezelő részére küldje meg. 

 
2./ Közzéteszi az Alapkezelő által meghirdetett pályázati kiírást.  

 
Határidő:  2011. október 14.  

folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  jegyző  

 
(a határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Wekerle Sándor Alapkezelő 
1244 Budapest, Pf. 920 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2011. október 14-ig 

NYILATKOZAT 

A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT 
AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

 
Önkormányzat neve: Monostorpályi Község Önkormányzata  
Címe (település, utca, házszám, irányítószám): 4275 Monostorpályi,  
Bajcsy Zs. utca 1.  
Központi  e-mail címe: hivatal@monostorpalyi.hu  
Bankszámlaszáma: 60600015-11047588  
 
Alulírott Szabó József, mint a Monostorpályi Község Önkormányzat polgármestere (a 
polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 
aláírásával igazolom, hogy: 
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. 
4. Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: 
E-mail címe: drkostner@monostorpalyi.hu   
Telefonszáma: 52/393-014  
Születési helye és ideje: Ózd, 1983.08.09.  
Jogosultsága: Kapcsolattartó 
....................................................................., 2011. ..................  
 

P.H. 
 
 (aláírás) 
 .................... 
 (név) 
 

 

 


