
 
 
 
 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való     
            csatlakozásról döntés  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Önkormányzatunk évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. Várhatóan, az előző évekhez hasonlóan, a felsőfokú oktatási 
intézmények nappali tagozatán első diplomát szerző hallgatók ( A típusú pályázatot 
benyújtók) illetve a tanulmányaikat az adott év szeptember 1-jén kezdeni kívánó (B típusú 
pályázatokat benyújtók) szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára kiírásra kerül 
2012.évre is a pályázat. 
A Wekerle Sándor Alapkezelő még nem küldte meg a pályázati anyagot, amelynek első 
lépése a csatlakozási nyilatkozat elküldése lenne. Információnk szerint egyeztetés alatt áll a 
pályázati anyag. Lehetséges, hogy a pályázati kiírás, csak a képviselő-testület ülését követően 
jelenik meg és a Csatlakozási Nyilatkozatot a következő ülést megelőzően vissza kell juttatni. 
(Eddig minden év szeptember 30-ig el kellett postázni.) 
Erre tekintettel javasoljuk, hogy amennyiben az Alapkezelő az előző éviekhez hasonló 
tartalommal, lényeges eltérés nélkül írja ki a 2012. évre vonatkozó pályázatot, úgy a 
képviselő-testület csatlakozzon a Bursa Hungarica 2012-es fordulójához. 
Amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal jelenik meg úgy kérjük, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az abban foglaltak alapján 
döntse el, hogy önkormányzatunknak célszerű-e csatlakozni, és erről a következő testületi 
ülésen tájékoztassa a képviselőket. 
 
A 2011/2012-es tanévben 16 fiatalt összesen 490.000.-Ft összeggel támogatott az 
önkormányzat. 
A költségvetési rendeletünkben erre 495.000,- Ft lett elkülönítve. 
  
 
Tengelic 2011. szeptember 16. 
 
                                                                                 Tolnai Lászlóné 
                                                                                     Jegyző 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az előző évihez 
hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Gáncs István polgármester  
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 



 
 
2.) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, 
úgy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e 
csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, s 
erről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 
Felelős: Gáncs István polgármester  
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 

 


