
 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 29-i zárt ülésére 

 

 
Előterjesztés címe és tárgya:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatok 
elbírálása  

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

• a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/ 2007. (III. 26.) számú Kormányrendelet  

 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Gulyás Györgyné köztisztviselő 

     

 

 

 
 

 



 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) szolgál. A 2014. évi fordulóban történő részvétel alapfeltételeként a csatlakozási 

nyilatkozatot a Képviselő- testület elfogadta, majd a pályázati kiírás a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően meghirdetésre került.   

Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a 

pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. A határidőben beérkezett pályázatok közül a 

kiírásnak és a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül az alábbi határozati javaslatban szereplő 

személyeket javasolom támogatásban részesíteni.   

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

 

Tisztelettel: 

 

Alcsútdoboz, 2013. november 18. 

 

 

Oláh Gyárfás 

 polgármester  

 

 

1) Határozati javaslat: 

Alcsútdoboz  TelepülésiÖnkormányzata 

Képviselő- testületének 
../2013. (XI. 29) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  

támogatásának odaítéléséről  

  

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a határidőben 

beérkezett pályázatok közül a „A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretén belül az alábbi 

felsőoktatásban tanulót részesíti havonta támogatásban: 

Bárányos Péter (Budapest, 1991. 08. 23. édesanyja: Palángi Judit) Alcsútdoboz, Béke u. Béke u. 26. 

szám alatti lakos: 5.000,-Ft/tanulmányi hónap. 

A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalására.  

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Polgármester  



 

 

2) Határozati javaslat: 

Alcsútdoboz  Település Önkormányzata 

Képviselő- testületének 
../2013. (XI. 29) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 

odaítéléséről  

  

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a határidőben 

beérkezett pályázatok közül a „A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretén belül az alábbi 

felsőoktatásban tanulót részesíti havonta támogatásban: 

Bárányos Edit (Budapest, 1990. 02. 15. édesanyja: Flier Edit) Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám 

alatti lakos: 5.000,-Ft/tanulmányi hónap. 

A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalására.  

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Polgármester  

 

3)  Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz  Település Önkormányzata 

Képviselő- testületének 
../2013. (XI. 29.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 

odaítéléséről   

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a határidőben 

beérkezett pályázatok közül a „A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretén belül az alábbi 

felsőoktatásban tanulót részesíti havonta támogatásban: 

 Gyarmati Alíz (Budapest, 1994. 04. 28. édesanyja: Zombori Erika Alcsútdoboz, Föld u. 1/A. szám 

alatti lakos: 5.000,-Ft/tanulmányi hónap. 

A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalására.  

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Polgármester  

 

 



 

 

 


