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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 7-ei 
rendkívüli ülésére a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pályázat kapcsán beszerzendő 
gépjármű önerejének biztosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. januárjában nyújtott be pályázatot „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Fegyvernek családsegítő és 
gondozási központ átalakítása” címmel. A pályázat 2020. októberében támogatásban 
részesült. 
A projekt keretében lehetőség van egy 9 személyes gépjármű beszerzésére, melyre bruttó 9 
millió forint a támogatás összege. 
A piaci kínálat felmérése és a beszerzési felhívásra érkezett árajánlatok alapján márkától 
függetlenül 60-70%-os áremelkedéssel, ár eltéréssel kell számolni. 
A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb egy 14,5 millió forintos ajánlat. Annak 
érdekében, hogy a 9 millió forint támogatás ne vesszen el, 5,5 millió forint önerőt kell 
biztosítani a gépjármű beszerzéséhez. 
 
Fentiek miatt javasoljuk a gépjármű beszerzéséhez szükséges 5,5 millió forint önerő 
biztosítását az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával 
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek. 
 
……………/2021.(IX.7.) sz.    határozati javaslat 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pályázat kapcsán beszerzendő gépjármű önerejének 
biztosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pályázatban szereplő gépjármű beszerzéséhez 
szükséges nettó 4.330.709,- Ft + 1.169.291,- Ft ÁFA, összesen 5.500.000,- Ft önerő 
biztosításához az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Tatár László 

polgármester urat az adásvételi szerződés aláírásával. 
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 
 
Fegyvernek, 2021. szeptember 3. 
        Tatár László  
        polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 7-ei 
rendkívüli ülésére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához való csatlakozásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj 
rendszer szociális rászorultság feltételeit a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 16/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
 
2001. évtől 2021. augusztus 31-ig összesen 9.008.190- Ft helyi támogatás került utalásra, 
mely összeg tartalmazza a 2021. évi forduló keretében 6 fő "A" típusú pályázóknak megítélt 
10 havi ösztöndíját. „B” típusú támogatásra igény 2017-ben érkezett utoljára. A támogatottak 
részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak elszámolása minden esetben 
utólagosan történik meg a támogatáskezelő részéről. A 2020/2021. tanév I.-II. félévére 
vonatkozólag visszafizetés nem történt, a pályázók teljesítették a feltételeket. 
 
Az "A" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve).  
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi általános felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
A „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2022/2023. tanév, a 2023/2024. és a 2024/2025.tanév). 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
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 - a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 
képzésben vesz részt. 
 
Mindkét típusú pályázat esetén a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 6/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelete 
4. § (1) bekezdése alapján a támogatás mértéke havonta - a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem alapján - 10.000.-Ft.  
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
 
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes 
tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a 
Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként 
közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 
2021. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.   
                                                          
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon az 
Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 5-6 szociálisan rászoruló jelentkező helyzetén 
tud javítani.   
 
Fentieket figyelembe véve 2022. évben várható kiadás: 
A 2021. évi pályázatra ténylegesen 240.000.-Ft került elutalásra, mely 6 főt érintett. A 
benyújtott pályázatok száma évről évre csökken, 2021-as kiírásra összesen 6 pályázat 
érkezett. A rendeletben emelve lett a támogatás összege, hiszen a tanulókat egyre nagyobb 
kiadások terhelik. 800.000.-Ft kötelezettségvállalás elég lenne az Önkormányzat részéről. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV 
törvény szolgál.  
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes. A csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem 
vonhatja vissza. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi 
kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a 
támogatási összegek odaítéléséről.  
A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az 
önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2022. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési 
Feltételek (1. sz. melléklet) elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” legkésőbb 2021. 
október 1-ig (postabélyegző) eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A 
nyilatkozat határidőre történő elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer 
részesévé. A pályázatokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei szerint kell kiírni. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2021. november 5. 
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     Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és 
elfogadni szíveskedjen.   

 
............/2021.(IX.07.) sz.                                              határozati  javaslat: 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2022. évi 
fordulójához való csatlakozásról  
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
                                                                                                                    

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007.(III.26.) Korm. rendelet alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.    
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ösztöndíj fedezetére a 
2021. évi költségvetésben 800.000,- Ft keretösszeget elkülönít.    

 
4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a szerződés aláírására. 
 

5.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az A” és „B” típusú       
pályázatok szerződési feltételek szerinti kiírásáról.  

 
Erről értesül:  1.) Tatár László polgármester 
  2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
  3.) Képviselő-testület tagjai 

4.) Pénzügyi csoport 
 
 
Fegyvernek, 2021. szeptember 6. 
 
 
                                                                                                       Tatár László  
                                                                                 polgármester 
 
 




