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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-34/2012. iktatószám 

 

34. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 

(pénteken) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

1./ Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

  

1./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához való 

csatlakozásról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést Bucsa Község 

Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. 

évi pályázati fordulójához való csatlakozásról. 

Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  

Az ösztöndíj rendszer már nem ismeretlen a képviselők számára, hiszen már kialakult 

gyakorlat, azonban az idei évben mutatkozik némi változás, hiszen a pályázóknak az EPER-
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Bursa (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben) rendszerben kell a 

pályázataikat rögzíteni. Az önkormányzatnak szintén az EPER-Bursa rendszerben kell a 

pályázatokat kezelni, és az elbírálással kapcsolatos döntést meghozni. 

A korábbi évekhez képest a támogatás összege nem változott, viszont a képviselő-testület 

módosította az ösztöndíjat szabályozó rendeletét, azáltal, hogy a pályázók egy bizonyos, a 

rendeletben meghatározott körét szociális helyzetük, és jövedelmük vizsgálata nélkül 

támogatásban részesítheti (félárvák, illetve árvák). 

Az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos „Általános tájékoztató”, „Általános Szerződési Feltételek 

a települési önkormányzatok számára” illetve a „Nyilatkozat a csatlakozásról” és az 

„Ütemterv a települési és a megyei önkormányzatok részére” a képviselők számára 

megismerhető az www.emet.gov.hu Bursa Hungarica oldalról.  

A csatlakozási nyilatkozat megküldésének határideje 2012. október 26.  

A csatlakozott települések listája 2012. október 31-én lesz megtekinthető.  

A pályázati kiírást az önkormányzat 2012. október 26. napjával teszi közzé, mind az „A” és 

mind a „B” pályázat vonatkozásában. A diákok 2012. november 23-ig adhatják le 

pályázataikat. A kiírás a helyben szokásos módon a pályázati felhívás meg fog jelenni, 

hirdetőtábla, honlap, települési hirdetőhelyeken. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához való csatlakozással.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   91/2012.(10.12.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.  

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról szóló Nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az 

ülésen való szíves részvételt, és az ülést 10,15 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

    

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

http://www.emet.gov.hu/

