Jegyzőkönyvi kivonat
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának
2016. október 3. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának
50/2016.(X. 03.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Egészségügyi és
Oktatási Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
Tiszaföldvár Város Önkormányzata nevében, a mellékelt tartalommal írja ki.

Értesülnek:
1. Tiszaföldvár Város Polgármestere helyben
2. Tiszaföldvár Város Jegyzője, helyben
3. Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága Elnöke, helyben
4. Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály Vezetője, helyben

K.m.f.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Néposz Gyula s.k.
bizottság elnöke

Lisztes Jánosné s.k.
bizottság tagja
A kivonat hiteléül:
Tiszaföldvár, 2016. október 3.
Papp Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvi kivonat
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának
2016. október 3. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának
51/2016.(X. 03.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati feltételeiről
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázat elbírálása során az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:
1. a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme
2. a pályázó házas családi állapota
3. a pályázó gyermeket nevel
4. a pályázó önfenntartó vagy eltartotti státusza
5. a pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma
6. a pályázó szülei elváltak vagy különváltak
7. a pályázó szülője gyermekét(keit) egyedül neveli
8. a pályázó árva vagy félárva jogállása
9. a pályázó gyámolt jogállása
10. a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül (ideiglenesen elhelyezett, átmeneti
nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott)
11. a pályázó fogyatékossággal élő
12. a pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant van
13. a pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van
14. a pályázó kollégiumi ellátásban való részesülése
15. a pályázó lakóhelye és felsőoktatási intézménye közötti ingázása
Az elbírálási szempontok pontozással kerülnek értékelésre az alábbiak szerint.
A legtöbb pontot elnyert pályázó kerül a pályázók között kialakított rangsor elejére. A
rangsorban előbb végzők magasabb összegű támogatásra jogosultak. E szerint a legalább 20
vagy ennél több pontot elért pályázók havi 5.000 forint, a legalább 16 pontot elért pályázók
havi 4.200 forint, a legalább 12 pontot elért pályázók havi 3.400 forint, a legalább 8 pontot
elért pályázók havi 2.700 forint, a legalább 4 pontot elért pályázók havi 2.000 forint
ösztöndíjban részesülnek.
Ha a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a 71.250 Ft-ot a
pályázó ösztöndíjban nem részesülhet.
•

•
•
•

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelmei alapján az alábbi
pontszámok adhatók. 28.500 forintig 8 pont, 34.200 forintig 6 pont, 42.750 forintig 4
pont, 57.000 forintig 2 pont, 71.250 forintig 1 pont.
Ha a pályázó családi állapota házas az 1 pontot ér.
Ha a pályázó gyermeket nevel az a nevelt gyermekek számával (súlyozott) egyező
pontot ér.
Ha a pályázó önfenntartó az 3 pontot ér.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha a pályázóval egy háztartásban élők között eltartott van, de nem a pályázó az
eltartó, az az eltartottak számával (súlyozott) egyező pontot ér.
Ha a pályázó szülei elváltak vagy különváltak az 1 pontot ér.
Ha a pályázó szülője gyermekét(eit) egyedül neveli az 1 pontot ér.
Ha a pályázó árva az 2 pontot ér.
Ha a pályázó félárva az 1 pontot ér.
Ha a pályázó gyámolt az 1 pontot ér.
Ha a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül (ideiglenes elhelyezett,
átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott) az 1 pontot ér.
Ha a pályázó fogyatékossággal élő az 1 pontot ér.
Ha a pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant van az 1
pontot ér.
Ha a pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van az a munkanélküli
családtagok számával (súlyozott) egyező mértékű pontot ér.
Ha a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban az 1 pontot ér.
Ha a pályázó naponta ingázik a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között az 1
pontot ér.

Az elérhető összpontszám nem határozható meg a súlyozottan értékelendő bírálati
szempontok miatt, de a minimálisan elérhető összpontszám 25 pont.

Értesülnek:
1. Tiszaföldvár Város Polgármestere helyben
2. Tiszaföldvár Város Jegyzője, helyben
3. Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság Elnöke, helyben
4. Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály Vezetője, helyben

K.m.f.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Néposz Gyula s.k.
bizottság elnöke

Lisztes Jánosné s.k.
bizottság tagja
A kivonat hiteléül:
Tiszaföldvár, 2016. október 3.

Papp Ildikó
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Jegyzőkönyvi kivonat
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának
2016. október 3. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának
52/2016.(X. 03.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati feltételeiről
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
a 2017/2018. tanévre, a 2018/2019. tanévre és a 2019/2020. tanévre vonatkozóan

A pályázat elbírálása során az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:
1. a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme
2. a pályázó házas családi állapota
3. a pályázó gyermeket nevel
4. a pályázó önfenntartó vagy eltartotti státusza
5. a pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma
6. a pályázó szülei elváltak vagy különváltak
7. a pályázó szülője gyermekét(keit) egyedül neveli
8. a pályázó árva vagy félárva jogállása
9. a pályázó gyámolt jogállása
10. a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül (ideiglenesen elhelyezett, átmeneti
nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott)
11. a pályázó fogyatékossággal élő
12. a pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant van
13. a pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van
Az elbírálási szempontok pontozással kerülnek értékelésre az alábbiak szerint.
A legtöbb pontot elnyert pályázó kerül a pályázók között kialakított rangsor elejére. A
rangsorban előbb végzők magasabb összegű támogatásra jogosultak. E szerint a legalább 20
vagy ennél több pontot elért pályázók havi 5.000 forint, a legalább 16 pontot elért pályázók
havi 4.200 forint, a legalább 12 pontot elért pályázók havi 3.400 forint, a legalább 8 pontot
elért pályázók havi 2.700 forint, a legalább 4 pontot elért pályázók havi 2.000 forint
ösztöndíjban részesülnek.
Ha a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a 71.250 Ft-ot a
pályázó ösztöndíjban nem részesülhet.
•

•
•
•

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelmei alapján az alábbi
pontszámok adhatók. 28.500 forintig 8 pont, 34.200 forintig 6 pont, 42.750 forintig 4
pont, 57.000 forintig 2 pont, 71.250 forintig 1 pont.
Ha a pályázó családi állapota házas az 1 pontot ér.
Ha a pályázó gyermeket nevel az a nevelt gyermekek számával (súlyozott) egyező
pontot ér.
Ha a pályázó önfenntartó az 5 pontot ér.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha a pályázóval egy háztartásban élők között eltartott van, de nem a pályázó az
eltartó, az az eltartottak számával (súlyozott) egyező pontot ér.
Ha a pályázó szülei elváltak vagy különváltak az 1 pontot ér.
Ha a pályázó szülője gyermekét(eit) egyedül neveli az 1 pontot ér.
Ha a pályázó árva az 2 pontot ér.
Ha a pályázó félárva az 1 pontot ér.
Ha a pályázó gyámolt az 1 pontot ér.
Ha a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül (ideiglenes elhelyezett,
átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott) az 1 pontot ér.
Ha a pályázó fogyatékossággal élő az 1 pontot ér.
Ha a pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant van az 1
pontot ér.
Ha a pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van az a munkanélküli
családtagok számával (súlyozott) egyező mértékű pontot ér.

Az elérhető összpontszám nem határozható meg a súlyozottan értékelendő bírálati
szempontok miatt, de a minimálisan elérhető összpontszám 24 pont.
Értesülnek:
1. Tiszaföldvár Város Polgármestere helyben
2. Tiszaföldvár Város Jegyzője, helyben
3. Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság Elnöke, helyben
4. Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály Vezetője, helyben

K.m.f.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Néposz Gyula s.k.
bizottság elnöke

Lisztes Jánosné s.k.
bizottság tagja
A kivonat hiteléül:
Tiszaföldvár, 2016. október 3.
Papp Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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