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          Kunkliné Dede Erika 

          egészségügyi, szociális 

          irodavezető-helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 

 Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 2017.09.26.– án 900 

órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről 
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   Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

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

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

Szőllősi Kálmánné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes, Lockár Zsuzsa 

vezető ügyintéző, Schmiedtné Mónus Erika ügyintéző, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

A bizottsági elnök az ülést megnyitja. A bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A bizottsági elnök javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására. 

A Bizottság (döntéshozatalban 6 fő vett részt) 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

145/2017. (IX.26.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. szeptember 26.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

rendszer szabályzatának módosítására 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

       

      Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat rendszer szabályzatának módosítására 

 
Kunkliné Dede Erika: 

Az előző ülésen volt egy előterjesztésünk a csatlakozási nyilatkozat elfogadásáról. Most már a 

pontos információk birtokában az ÁSZF áttanulmányozva néhány technikai módosításra van 

szükség ahhoz, hogy jogszabályszerűen járjunk el a pályázat kiírás során. Többször vetődött 

fel a támogatási összegek emelése is. Úgy látja az iroda, hogy a 2017. évi költségvetésbe még 

belefér ez a kismértékű emelés. 1000.-Ft/hó mértékű emelést javasolnak a legalacsonyabb 

jövedelemmel rendelkezők esetében, és 500.-Ft/hó emelést pedig a másik két kategóriában.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Az állandó lakhellyel rendelkezőkre, vagy  tartózkodási hellyel rendelkezőkre vonatkozik a 

Bursa Hungarica? 

 

Lockár Zsuzsa: 

Alap feltétel, hogy állandó lakóhelye  legyen Hajdúszoboszlón. 
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Antalné Tardi Irén: 

Azért kérdezte, mert nem volt egyértelmű számára, mert amikor a szabályzatot olvasta akkor 

Ő is így értelmezte, de az 1. számú mellékletnél azt olvasta, hogy a pályázó bejelentett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye, mely igazolást a Kormányablak ad ki. De így 

megnyugtató, hogy a városunkban lakó hátrányos helyzetű fiatalokat támogatjuk.  

 

Lockár Zsuzsa: 

 A felsőoktatásról szóló 51/2007.(III.26.) kormányrendelet, valamint a polgárok személyi 

adatainak, lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján készítettük a 

szabályzatot. 

 

Kiss Gábor: 

Támogatja a támogatási összeg emelésének javaslatát, hisz már korábban is szorgalmazta az 

emelést. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az alábbi 

határozatot hozta: 

146/2017. (IX.26.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szabályzatát a melléklet szerint módosítja. 

 

Felelős:     irodavezető-helyettes 

Határidő: 2017.10.01. és folyamatos   

 

 
A bizottsági elnök az ülést 09 óra 15 perckor bezárta.  

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


