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E l ő t e r j e s z t é s  

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 14-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló  

  17/2005.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A legutóbbi, október havi testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról. 

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a központi EPER-Bursa elektronikus 

rendszerben az önkormányzat csatlakozása regisztrálásra került, a Csatlakozási nyilatkozatot a  

Támogatáskezelő részére határidőben megküldtük. A Támogatáskezelő a nyilatkozatot 

érkeztette és érvényesként befogadta. Így a pályázók megkezdhették regisztrációjukat a 

rendszerben. 

A pályázat kiírása megtörtént; a honlapunkon, a helyi televízióban meghirdettük, a jelenleg 

támogatásban részesülő hallgatókat értesítettük. 

A központi pályázati kiírásban történt változások, továbbá az egyéb jogszabály-módosítások 

miatt szükséges a helyi rendelet módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet módosítás elfogadására. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. október 30.          

 

 

                        Zsombok Lajos     

               polgármester  

 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 23/2010.(XI.24.), 29/2011.(X.28.), 6/2012.(III.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 

17/2005.(VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.§ 

 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 17/2005.(VIII.25.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rend.) 4.§ (3) bekezdése első mondata helyére az alábbi 

rendelkezés lép, egyúttal a bekezdések számozása (1) – (3) bekezdésre változik: 

„(3) A pályázat benyújtása az EPER-Bursa elektronikus rendszerben 

(https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) történő pályázói regisztrációt követően, a 

rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázati űrlappal történik, melyhez csatolni kell: 

a) az 1. melléklet szerinti „Jövedelemnyilatkozatot”, 

b) orvosi igazolást (krónikus betegségről, illetve a családban előforduló folyamatos ellátást 

igénylő betegről), 

c) a kollégium által kibocsátott igazolást a kollégiumi férőhely helyhiány miatti elutasításról, 

d) munkanélküli státuszról kiállított igazolást.” 

 

(2) A Rend. 1. melléklete A) pont utolsó bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 

„Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§-a alapján az önkormányzat a NAV (APEH) 

útján ellenőrizheti.” 

 

2.§ 

 

(1) A Rend. 4.§ (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájához” szövegrész 

helyére a „Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán” szövegrész kerül. 

 

(2) A Rend. 4.§ (3) bekezdése második mondata „utolsó három havi nettó átlagkeresetről” szövegrész 

helyére az „utolsó havi nettó keresetről” szövegrész, az „APEH igazolás” szövegrész helyére a 

„NAV (APEH) igazolás” szövegrész kerül. 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet 2012. november 16-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                                               

 

Lengyeltóti, 2012. november 14.             

 

 

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya      Zsombok Lajos 

                       jegyző                   polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. november 15-én. 

  

         Dr. Szatmári Ibolya 

                                jegyző 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

