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K I V O N A T

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2009. SZEPTEMBER 15-EI, 18.45 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT 
SORON KÖVETKEZŐ, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

91/2009. (IX.15.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „BURSA  HUNGARICA 
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozta:

1. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzata  Képviselő-testülete  pályázatot  ír  ki a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretén belül 2010. évi 
fordulójában az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával:

a. „A” típusú pályázatot:  melyre  azok az önkormányzat  területén állandó lakóhellyel  rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  a képzésre vonatkozó 
keretidőn  belül,  államilag  támogatott,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben,  felsőfokú  szakképzésben  folytatják 
tanulmányaikat.

b. „B” típusú pályázatot:  melyre  azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt  álló  középiskolás,  illetve  felsőfokú diplomával  nem rendelkező,  felsőoktatási 
intézménybe felvételt  még nem nyert,  érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 
2010/2011.  tanévtől  kezdődően  felsőoktatási  intézmény  keretében  államilag 
támogatott,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú  alapképzésben,  egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

2. Az „A” és „B” típusú pályázat esetén ösztöndíjra jogosult a pályázó ha, vele egy háztartásban 
élők  egy  főre  jutó  jövedelmének  havi  összege  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot)

3. A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó , aki:
a.  árva vagy félárva,
b. a családjában lévő eltartottak száma 3 vagy annál több,
c. gyermeket nevel ,
d. egyedül neveli gyermekét,
e. valamilyen  betegségben  szenved,  rokkant,  vagy  a  családban  folyamatos  ellátást 

igénylő beteg vagy rokkant van,
f. eltartója, szülője munkanélküli vagy  öregségi nyugdíjban részesül,
g. nem részesül kollégiumi ellátásban.

4. Az ösztöndíj mértéke: 5.000 Ft /fő/hó.
5. Az ösztöndíj időtartama:

a.  „A” típusú pályázat:  10 hónap,  azaz két  egymást  követő tanulmányi  félév (a 2009/2010.  tanév 
második, és a 2010/2011. tanév első féléve.)

b. „B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2010/2011. tanév, a 
2011/2012. tanév, és a 2012/2013. tanév) 
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6. Mindkét pályázat benyújtási határideje 2009. október 30.

7. A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. november 23.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

  Dr. Takács Nóra körjegyző

Tóth Csaba sk. Dr. Takács Nóra sk.
polgármester körjegyző 

 

A kivonat hiteles:

Lesenceistvánd, 2009.

…………………………………
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