
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 93/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (1) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. tv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18. §-a 

alapján – 2016. évben is csatlakozik a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő 

hallgatók, illetve a tanulmányaikat 2016-ban kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és ennek érdekében használja 

a rendelkezésre álló elektronikus adatbázist. 

A csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 

meg kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2015. október 01. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2. A képviselő-testület átruházza a pályázat kiírását a polgármesterre, amelyet az 

51/2007.(III. 26.) Kormányrendelet és a 2016. évi Általános Szerződési Feltételek 

alapján kell kiírni és közzétenni. 

 

Határidő: 2015. október 05. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3. A támogatás előző és jelen fordulójához szükséges önkormányzati részt a 2016. évi 

költségvetésben tervezni kell. 

 

4. A 2015. november 09-éig benyújtott pályázatokat a képviselő-testület elbírálja.  

 

Határidő: 2015. december 07. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5. Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell 

hozni a pályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait, írásban értesíteni 

kell a pályázókat a döntésről, valamint a döntések indokolásáról. Lehetővé kell tenni 

számukra, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében 

megtekinthessék.  

A támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt pályázók bírálati anyagát 

meg kell küldeni a Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2015. december 11. 

Felelős: dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 



3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 

4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége Pénzügyi Iroda, 

Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 


