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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. 
Tel/Fax: 88/503-820 

email: hivatal@magyarpolany.hu 

Szám: M.              /2013. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2-án 
15.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Kozma László 
 Dr. Paksi Zoltán és 
 Dr. Szeidovitz Zsuzsanna önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely jegyző 

Polt Rita polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a 
testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 
fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata 
a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
szabályairól szóló szabályzatának 3. § (8) bekezdése rendelkezik a jogosultsági 
összeghatárokról az alábbiak szerint: 

"3. § (8) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult az a pályázó, akinek a :  
a) családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy  
b) családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, és  
 - árva, vagy félárva, vagy  
 - valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos 

ellátást igénylő beteg van, vagy  
 - szülője/gondviselője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, vagy  
 - szülője/gondviselője gyermekét egyedül neveli, vagy  
 - gyermeket nevel, vagy  
 - családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, vagy  
 - kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült." 

 
A fentiek értelmében az a.) pont szerinti egy főre jutó jogosultsági összeghatár 57.000 forint, 
míg a b.) pont esetében 71.250 forint. 
 
A pályázatok benyújtási határideje 2013. november 15-e volt. A rendelkezésre álló határidő 
alatt összesen 2 db pályázat érkezett az Önkormányzathoz, Penk Nikolett és József Amália 
pályázata. 
 
Polgármester az alábbiak szerint ismertette a pályázatokat: 

1.) Penk Nikolett, 8449 Magyarpolány, Petőfi utca 5/A. szám alatti lakos "A" típusú 
pályázata: 

Polgármester ismertette nevezett személy e jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát. 
Elmondta, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem 60.242 forint, amely nem haladja meg 
a szabályzat 3. § (8) b.) pontjában foglalt jövedelemhatárt, így pályázó megfelel a b.) pont 
szerinti követelményeknek. Javasolta, hogy a Képviselő-testület állapítson meg részére 5.000 
Ft/hó támogatást 10 hónapon keresztül. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2013. (XII. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Penk Nikolett, 8449 
Magyarpolány, Petőfi utca 5/A. szám alatti lakos 2014. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott "A" típusú pályázatára 5.000 Ft/hó támogatást 
nyújt. A pályázó szociális rászorultságát családja anyagi helyzete (egy főre eső 
jövedelem nagysága) indokolja. 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2013/2014-es tanév II. 
félévének első hónapja. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dobosi Gergely jegyző 
Határid ő: 2013. december 14. 

2.) József Amália, 8449 Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 72. szám alatti lakos "A" típusú 
pályázata: 

Polgármester ismertette nevezett személy e jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát. 
Elmondta, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem 17.143 forint, amely nem haladja meg 
a szabályzat 3. § (8) a.) pontjában foglalt jövedelemhatárt, így pályázó megfelel az a.) pont 
szerinti követelményeknek. Javasolta, hogy a Képviselő-testület állapítson meg részére 5.000 
Ft/hó támogatást 10 hónapon keresztül. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013. (XII. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete József Amália, 8449 
Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 72. szám alatti lakos 2014. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott "A" típusú pályázatára 5.000 Ft/hó támogatást 
nyújt. A pályázó szociális rászorultságát családja anyagi helyzete (egy főre eső 
jövedelem nagysága) indokolja. 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2013/2014-es tanév II. 
félévének első hónapja. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dobosi Gergely jegyző 
Határid ő: 2013. december 14. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 15.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


