
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 22-i soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
114/2016. (IX.22.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer intézményi támogatására 2016. évre közzétett egy főre 
eső havi összege, azaz 5.000 Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-
Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 
legkésőbb 2016. október 3. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 22., a nyilatkozat megküldésére: 2016. október 3.  

Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
  Basky András sk.          dr. Balogh László sk. 
    polgármester       jegyző 
 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2016. szeptember 22. 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 


