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Mezőtúr Város Önkormányzata 135/2021.(IX.30.) képviselő-testületi határozatának
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2021. (IX.30.) határozatával döntött a
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról.
A fent említett határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy:
- az „A” típusú pályázat esetén – már felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók közül – 15 fő
részére,
- a „B” típusú pályázat esetén 5 fő részére ítéli meg az ösztöndíjat.
A pályázat kiírása megtörtént. A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 05. napja volt.
A fenti határidőig 20 db „A” típusú pályázat érkezett, melyből mindegyik érvényes, „B” típusú pályázat jelen pályázati fordulóban egy darab került benyújtásra.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület szándéka az volt, hogy 20 fiatal tanulmányait támogassa,
ezért indokolt az eredeti határozat módosítása akként, hogy 19 fő „A” típusú pályázó részére állapít
meg ösztöndíjat,, az 1 fő B” típusú pályázatot pedig érvényesnek találja ebben a pályázati fordulóban.
Az „A” típusú pályázat esetén a 19 fő részére 2 egymást követő tanulmányi féléven (2021/2022.
tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve), vagyis 10 hónapon keresztül havi 10.000
Ft ösztöndíj kerül folyósításra. Az 1 db „B” típusú pályázat pedig az eredeti kiírásnak megfelelően
3x10 hónapon keresztül 2022/2023., 2023/2024. és 2024/2025. tanévben kerül kiutalásra.
A módosítás alapján egy, érvényes pályázatot benyújtó fiatal nem részesülhetne a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatból.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2021. november 16.
Herczeg Zsolt
polgármester

Határozati javaslat
Mezőtúr Város Képviselő-testületének
……/2021.(XI.25.) képviselő-testületi határozata
Mezőtúr Város Önkormányzata 135/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozatának módosításáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi. CCIV. tv., 84.§
(4) bekezdés i) pontja, a 85/C.§ bc) pontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§ rendelkezéseire
Mezőtúr Város Önkormányzata 135/20201.(IX.30.) képviselő-testületi határozat 2. pontját az alábbiakra módosítja:
„2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázatnak a jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti kiírására és közzétételére az
51/2007.(III.26.) Kormányrendeletben és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójának Eljárásrendje Általános Szerződési Feltételekben
foglaltak alapján az alábbiak szerint:
Az „A” típusú pályázat esetén 19 fő x 10.000 Ft/hó, 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve) a „B”
típusú pályázat esetén 1 fő x 10.000 Ft/hó, 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév) az ösztöndíj folyósításának időtartama.”
Határidő: folyamatos
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
A képviselő-testületi határozatáról értesül:
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Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Helyben
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2021. november 25.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

