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Ügyiratszám: 24146-1/2018.   Jóváhagyta: …………………………… 

           Dede Erika 

          egészségügyi, szociális 

          irodavezető-helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
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   Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kocsis Róbert bizottság elnöke, 

Antalné Tardi Irén bizottsági tag, Németi Attila bizottsági tag, Jónás Kálmán bizottsági tag, 

Haller Lászlóné bizottsági tag, Szőllősi Kálmánné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: Lockár Zsuzsa vezető ügyintéző, Bukta Józsefné 

jegyzőkönyvvezető 

 

Kocsis Róbert a bizottság elnöke az ülést megnyitja. A bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A bizottsági javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására.  

A Bizottság (döntéshozatalban 7 fő vett részt) 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a következő határozatot hozta: 

 

152/2018. (IX.25.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2018. szeptember 25-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

rendszer Szabályzatának módosítására 

 

1. napirend 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat rendszer Szabályzatának módosítására 
 

Kocsis Róbert: 

Dede Erikának vezetői értekezletre kellett mennie, így Lockár Zsuzsa képviseli az irodát. 

 

Lockár Zsuzsa: 

A szabályzat módosítását az indokolta, mert megjelent az új pályázati kiírás és meg kellett 

teremteni az összhangot, ami abban változott. A szabályzat hatálya minden évben 

kicserélődik, mert az ÁSZF-ben is változik. Az egy főre jutó jövedelmet javasolnánk a 

nyugdíjminimum 50 %-ának emelésével, ezt elsősorban a jövedelmek emelkedése indokolja. 

Azt tapasztalják a többi ellátásoknál is, mivel emelkedett az elmúlt években a minimálbér, 

sokan kiesnek néhány százezer forinttal. Emiatt nagyobb lehetőséget adnánk a tanuló 

diákoknak. Zömében pontosítást, egyszerűsítést tartalmaz a módosítás. 

 

Kiss Gábor: 

Akitől megvonják az ösztöndíjat, mert megszünteti a tanulmányait, utána ismét kérheti e?  

 

Lockár Zsuzsa: 

Úgy történik, hogy pár hónappal korábban már az önkormányzat átutalja a megállapított 

összeget, minden egyes alkalommal amikor kifizetésre kerül, akkor a Támogatáskezelő is, 

illetve az oktatási intézmény is ellenőrzi a hallgatói jogviszonyt, hogy az megfelel e ennek a 

pályázati kiírásnak. Amennyiben nem felel meg, akkor hiába átutalta a pénzt az 

önkormányzat, nem kerül továbbutalásra a diákhoz. Szinte elő se fordulhat, hogy túlfizetése 

vagy visszafizetési kötelezettsége lesz bárkinek is.  
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Kiss Gábor: 

Jól értelmezi, hogy aki az „A” típusúban van és lakcímváltozása van, az folyamatosan tovább 

kapja, aki „B” típusúban van és lakcímváltozása van, az nem kapja tovább az ösztöndíjat. Ez 

miért van? 

 

Lockár Zsuzsa: 

Az „A” típusúaknak 10 hónapra kerül a támogatás megállapításra, ott lakóhely változási 

bejelentési kötelezettségük a pályázati kiírás szerint nem nagyon van. A „B” típusúakat 

viszont minden évben felül kell vizsgálni, mert az 3 tanítási évre szóló támogatást jelent, 

mivel azok úgy is alaposabban átvizsgálásra kerülnek. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi 

általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe. Ezt hogy 

lehet ellenőrizni? 

 

Lockár Zsuzsa: 

Ez máshogy volt tavaly megfogalmazva, ezt nem ők változtatták, a minisztérium változtatta 

az ÁSZF-ben. Aki felvételt nyert, de nem kezdte el a jogviszonyt, ők a rendszerükben tudják 

ellenőrizni. De az is le van írva még, hogy a 2018/2019. tanévben utolsó éves. „B” –re csak a 

középiskolások pályázhatnak.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Támogatja, hogy emeljék fel az egy főre jutó jövedelemhatárokat, viszont javasolná, hogy a 3. 

kategóriába tartozó 3.500.-Ft támogatási összeget 3.000.-Ft-ra módosítsák le. Az első 

kategóriából a második kategóriába váltásnál 1000.-Ft a különbség a támogatási összegek 

közt. Akkor a második és a harmadik kategória közt is legyen 1000 Ft különbség, ahol már 

egyébként is magasabb az egy főre jutó jövedelem. Tehát a harmadik kategóriában az 

ösztöndíj összegét javasolja 3.000.-Ft-ra csökkenteni.  

 

Lockár Zsuzsa: 

Az odaadható támogatási összegnél egyébként nem volt módosítás. Az összegekhez nem 

nyúltak, csak a jövedelemhatárokat tolták el, az összeg így volt eddig is, hogy 3500-4000-

5000 Ft. Jogszabályi akadálya nincs a módosításnak.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki támogatja Antalné Tardi Irén módosító javaslatát, kézfeltartással jelezze.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

153/2018. (IX.25.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

Szabályzatában szereplő adható támogatások 3. kategóriájának összegét 3.500.-Ft-ról 3.000.-

Ft-ra módosítja. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki támogatja az előterjesztést kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

154/2018. (IX.25.) INESZB határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az előterjesztést támogatja és az előterjesztés mellékletét képező Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzatának 2018. október 1-től hatályos Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős: irodavezető-helyettes 

Határidő: folyamatos 

                                                        Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


