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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottsága 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

1293-1/2019. iktatószám 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottságának 2019. március 8-án (pénteken) délelőtt 10,00 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: Harmati Gyula elnök, Juhász Sándor, Koczka Istvánné tagok 

Távol maradt: Gyarmati László, Mogyorósi Anikó tagok 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, Dr. Nagy Éva jegyzőt. 
 

Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, a Közművelődési, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottság részéről 5 főből 3 fő bizottsági tag jelen van, hiányzó 2 fő. 

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor tagot 

 

Kérte a bizottság tagjait, aki egyetért Juhász Sándor taggal, a jegyzőkönyv hitelesítésére, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyetért.   
 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 
 

1./ A Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázat kiírásával, benyújtásával, elbírálásával 

kapcsolatos teendők megtárgyalása 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 
 

2./ Bejelentések 

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a bizottsági tagokat van-e valakinek kérdése, kiegészítése 

a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket 

a napirendi pontok elfogadására. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontokat elfogadta. 
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1. napirendi pont: A Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázat kiírásával, benyújtásával, 

elbírálásával kapcsolatos teendők megtárgyalása 

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsai középiskolai ösztöndíj 

pályázat kiírásával, benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos teendők megtárgyalását. 

 

Az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a határozat meghozatalát a Bucsai középiskolai 

ösztöndíj pályázat kiírásával és elbírálásával kapcsolatos teendőkről. 

Az előterjesztés részletes tájékoztatást ad, a bizottság tagjai megismerhették.  

Összefoglalva elmondta, hogy a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

5/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletét, és közzétette az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 

„Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” keretein belül a Bucsai 

középiskolai ösztöndíj pályázatot, a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok 

részére: 

A települési középiskolai ösztöndíj a bucsai állandó lakóhellyel rendelkező tanulók két egymást 

követő tanulmányi félévre (10 hónap, a 2018/19-es tanév második fele és a 2019/20-as tanév 

első fele) biztosított, egy összegben folyósított juttatása. 

A Maximálisan támogatható pályázatok száma: 20 db 

Rendelkezésre álló forrás keretösszege: 2.000.000 Ft 

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely 

adatában, illetve tanulói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül 

értesítenie kell a pályázat kiíróját. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 

az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 

Az ösztöndíj folyósítása a 2018/19-es tanév 2. félévének ösztöndíja 2019. április 6-ig, a 

2019/20-as tanév 1. félévének ösztöndíja 2019. október 4-ig, az 5-5 tanulmányi hónap 

ösztöndíja egy összegben kerül kifizetésre. 

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2.sz. mellékletben részletezett önkéntes programokban való 

részvételről. 

A pályázó nyilatkozatot tesz arra, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 

benyújtott pályázatban megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-162017-

00041 „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” az ösztöndíjpályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a pályázat során 

felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt 

kezelje, arról nyilvántartást vezessen. 

Letölthető adatlapok: www.bucsa.hu/dokumentumok 

 

Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendőkben a 

Közösségi Ház munkatársait lehet keresni. 

 

Megkérdezte a tagokat van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Juhász Sándor tag: Az ösztöndíj pályázat kiírását megfelelőnek tartja, egyetért. 

 

Koczka Istvánné tag: Örömmel vette a lehetőséget, és a középiskolások körében is nagyon 

ösztönző és kedvező a lehetőség. Sok jó tanuló bucsai diák van, terjeszteni fogják a 

pedagógusok a tanulók körében. Elég szoros a határidő, nem lehet bővebbet meghatározni, pl. 

http://www.bucsa.hu/dokumentumok
http://www.bucsa.hu/dokumentumok
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30 napot? Előnyt élvez az, akinek jobb a tanulmányi eredménye, nem a szociális rászorultság a 

döntő? Valamint van egy kötelezettség is, ez mit takar? 

 

Harmati Gyula elnök: Nehéz dolga lesz a bizottságnak, ha a benyújtott pályázatok száma 

meghaladja a 20 darabot. Előnyt élvez az, akinek jobb a tanulmányi eredménye 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A határidő szabályos, a rendeletben már az április 5. napját a kifizetés 

napjaként határozták meg, nyilván visszafele kellett a határidőket alakítani. Az előkészületi 

munkákban a Közösségi Ház munkatásai segítenek, egy hét alatt kell a pályázatot benyújtani, 

a tanulók és a szülők ki tudják kérni a szükséges dokumentumokat. Előnyt jelent az, ha 

valakinek jó a tanulmányi eredménye. 

 

Harmati Gyula elnök: Azokat a tanulókat helyezik előnyben tehát, akiknek a tanulmányi 

eredménye jó. Az a kötelezettség pedig ami a programokon való önkéntes segítségnyújtást a 

tanulók lenyilatkozzák úgy kell érteni pl. a tanuló részt vesz egy éppen most is induló „Te 

szedd” programon, önkéntesen. 

 

Megkérdezte van-e még kérdés? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Kulturális 

Bizottság tagjait, aki egyetért a Bucsai középiskola ösztöndíj pályázat kiírásával, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1/2019.(III.08.) Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

A Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázat kiírása, benyújtása, elbírálása 

Bucsa Község Önkormányzata közzéteszi az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 „Térségi 

együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” keretein belül a következő pályázatot, 

középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére: 

A települési középiskolai ösztöndíj a bucsai állandó lakóhellyel rendelkező tanulók két egymást 

követő tanulmányi félévre (10 hónap, a 2018/19-es tanév második fele és a 2019/20-as tanév 

első fele) biztosított, egy összegben folyósított juttatása. 

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei: 

1. állandó bucsai lakhely, 

2. magyar állampolgárság, 

3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt, 

4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a 

pályázatában megjelölt intézménynek, 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti 

2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori 

nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft), 

 Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja 

a pályázók száma, úgy a döntés rangsorolás alapján történik. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázat kizárólag elektronikus 

formában nyújtható be a bucsa@bucsa.hu e-mail címre március 18. (hétfő) 8:00 órától 

március 25 (hétfő) 16:30 óráig.  

A települési ösztöndíj összege 10 000 Ft/hó 

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 20 db 

Rendelkezésre álló forrás keretösszege: 2.000.000 Ft 

mailto:bucsa@bucsa.hu
mailto:bucsa@bucsa.hu
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Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely 

adatában, illetve tanulói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül 

értesítenie kell a pályázat kiíróját. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 

az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 

Az ösztöndíj folyósítása a 2018/19-es tanév 2. félévének ösztöndíja 2019. április 6-ig, a 

2019/20-as tanév 1. félévének ösztöndíja 2019. október 4-ig, az 5-5 tanulmányi hónap 

ösztöndíja egy összegben kerül kifizetésre. 

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2.sz. mellékletben részletezett önkéntes programokban való 

részvételről. 

A pályázó nyilatkozatot tesz arra, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 

benyújtott pályázatban megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-162017-

00041 „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” az ösztöndíjpályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a pályázat során 

felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt 

kezelje, arról nyilvántartást vezessen. 

Letölthető adatlapok: www.bucsa.hu/dokumentumok 

A pályázatok elkészítésében segítséget nyújtunk a Közösségi Házban! 

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: pályázat benyújtása: 2019. március 25 

Kifizetések tekintetében: 2019. április 6.  

 

 

Harmati Gyula elnök: Megköszönte a tájékoztatást, és a bizottsági tagok ülésen való részvételét, 

és az ülést 10,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

            Harmati Gyula                 Dr. Nagy Éva 

                     elnök                      jegyző 

 

 

Juhász Sándor 

jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 

http://www.bucsa.hu/dokumentumok
http://www.bucsa.hu/dokumentumok

