
K i v o n a t  a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
 
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015. (XI. 19.) határozata: 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett ’’B” 
típusú pályázatok elbírálásával kapcsolatos ügyében, a Képviselő-testület meghozza a következő 

határozatot 
 
A Képviselő-testület   
 
1./ Csákó Edina - 4243 Téglás, Malom u. 12. szám alatti lakos Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott pályázatát elutasítja. 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közlést követő  
30 napon belül kérheti. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. A keresetlevelet az I. fokú határozatot 
hozó szervnél, vagy a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál  
(4026 Debrecen, Perényi u. 1.) lehet benyújtani, 3 példányban. 

Az eljárás illetékmentes, az eljárás során költség nem merült fel. 

 
Indokolás 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló 
Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 4.2 pontja értelmében ösztöndíjra jogosult az a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, vagy felsőoktatásban tanulmányait 
megkezdeni kívánó pályázó, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2015. évben 57.000,-Ft), 

aa) ha a pályázó árva vagy félárva; 

ab) pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza; 

ac) ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy 
rokkant személy van; 

ad) ha pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas; 

ae) pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több; 

af) pályázó állami gondozott, gyámolt; 

ag) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik; 

ah) a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (2015. évben 42.750,-Ft)az a) pont alá nem tartozó 
esetben. 

A Szabályzat 4.4 pontja szerint az ösztöndíj támogatás további feltétele, hogy a támogatást igénylő 
családja nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. 
§ (1) bekezdésbenmeghatározott mértékű vagyonnal.  
Tekintettel arra, hogy fenti pályázó esetében a háztartás egy főre jutó jövedelme a figyelembe vehető 
értékhatárt meghaladja, ezért a pályázatot a Képviselő-testület elutasítja. 



Fenti határozat a 2016. évi Általános Szerződési Feltételeken, valamint a Szabályzat 4.2 – 4.4 pontjain, 
valamint 5. pontján alapul.  
A Szabályzat 4.1 pontja alapján az eljárás lefolytatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az 
illetékességet a Szabályzat 2. pontja állapítja meg.  
A 2016. évi Általános Szerződési Feltételek 16. §-a, valamint a Szabályzat 4.11 pontja alapján a 
fellebbezésnek helye nincs. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (2) bekezdése mondja ki. 

A költség- és illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §  
12. bekezdése biztosítja. 

 
 
I. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kiadásáról gondoskodjék. 
Határid ő: 2015. december 17. 
Felelős: Czibere Béla polgármester 
 
II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nem támogatott pályázó eredeti döntési 
listáját a kötelező mellékletekkel együtt jutassa el a Támogatáskezelő részére. 
Határid ő: 2015. december 11. 
Felelős: Czibere Béla polgármester 
 
 
A kivonat hiteles: 
Téglás, 2015. november 19. 
 
Pánya Miklósné 
 


