ELŐTERJESZTÉS
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december 5 -i ülésére
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
Előadó: Mező Gyula polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis‐kezelői, koordinációs, a települési és a megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

Már döntött róla a képviselő‐testület, hogy csatlakozunk a pályázathoz. A pályázat
beadásának határideje 2017. november 7‐e volt. 3 pályázat érkezett be. A pályázatok
ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy megfelelnek a pályázati feltételeknek.
A pályázók szociális adatai szerint a következő sorrendet javaslom a Tisztelt Képviselő‐
testületnek:

1. Mező Gergő (4122 Gáborján, Rákóczi u. 5. sz.) Jelenleg a Debreceni Egyetemre jár
kémia szakra. Szülei elváltak, még két kiskorú testvére van. Édesanyja
közfoglalkoztatott. A család egy főre eső jövedelme 28.700,‐Ft. Kollégiumi ellátásban
nem részesül.
2. Jenei Gyula (4122 Gáborján, Petőfi u. 20.) Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemre jár
biológia szakra. Szülei elváltak, Szegeden albérletbe lakik. A család egy főre eső
jövedelme: 38.334,‐Ft, édesapja közfoglalkoztatott.
3. Aszalós Sándor (4122 Gáborján, Fő u. 47.sz) Jelenleg a Debreceni Egyetemre jár,
mezőgazdasági mérnök szakra. Egy kiskorú testvére van. Édesanyja
közfoglalkoztatott. A család egy főre eső jövedelme 12.533,‐Ft. Nyilatkozata szerint
édesanyja egyedül neveli. Kollégiumban lakik.
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Kérem a Tisztelt képviselő‐testületet, hogy a javaslatomat támogatni szíveskedjenek.

…………../2017.. (XII.05.27) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbi bírálati sorrendet állítja
fel.
1. hely Mező Gergő Gáborján, Rákóczi u. 5. szám alatti lakos, támogatása havi 5000,-Ft/hó
2. hely Jenei Gyula Gáborján, Petőfi u. 20. szám alatti lakos, támogatása havi 5000,-Ft/hó
3. hely Aszalós Sándor Gáborján, Fő u. 47. szám alatti lakos, támogatása havi 5000,-Ft/hó.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester

Mező Gyula
polgármester sk.
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