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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2004. évtől Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociálisan hátrányos 
helyzetű felsőoktatási tanulmányaikat kezdő és folytató tanulók számára ösztöndíjat 
biztosít. A Bursa Hungarica ösztöndíj elbírálását 2003-tól egy 5 tagú ad-hoc 
bizottság végezte. Ebbe a bizottságba 2-2 tagot delegált az Oktatási, Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális- és Egészségügyi Bizottság, 1 tagot pedig a 
Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság. A 2006. október 1-i 
önkormányzati választás után Morovik Attila, Zanati Béla, Szuhai Erika, Király 
Zoltánné és Gárday Balázs vett részt a bizottság munkájában. 
A 2010. október 3-i önkormányzati választás után új szakbizottságok jöttek létre, 
valamint személyi változások történtek, amelyek indokolttá teszik a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálására új döntőbizottság megalakítását, és új 
bizottsági tagok kijelölését. 
Javaslom, hogy a Humánerőforrás Bizottság 4 tagot, a Pénzügyi, Ellenőrzési 
Bizottság 1 tagot delegáljon. 
A 445/2010. (IX.23.) Kt. határozatban a Képviselő testület egyhangúlag elfogadta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához történő csatlakozást. Az Általános Szerződési Feltételeknek 
megfelelően 2010. szeptember 30-ig megtörtént a szándéknyilatkozat eljuttatása a 
kiíróhoz, illetve a pályázat kiírása is. A pályázatok beadási határideje 2010. október 
29., az elbírálás határideje pedig 2010. november 23.  
Az idő rövidsége miatt kérem az új bizottság felállítására tett személyi javaslatok 
támogatását. 
 
Budapest, 2010. november 04. 
 
 
 Szuhai Erika 
 
1 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Bursa Ösztöndíj ad-hoc bizottságot hoz létre az ösztöndíjak elbírálásának céljából, 
amelybe a Humánerőforrás Bizottságból ………….…………....................-t  
választja elnökének. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
    végrehajtásra:  az ad-hoc bizottság működési ideje 
 
Felelős: Morovik Attila 
  Alpolgármester 

*** 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 



  

2 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Bursa Ösztöndíj ad-hoc bizottságot hoz létre az ösztöndíjak elbírálásának céljából, 
amelybe a Humánerőforrás Bizottságból …………….................................-t 
választja tagjának. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
    végrehajtásra:  az ad-hoc bizottság működési ideje 
 
Felelős: Morovik Attila 
  Alpolgármester 
 

*** 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
3 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Bursa Ösztöndíj ad-hoc bizottságot hoz létre az ösztöndíjak elbírálásának céljából, 
amelybe a Humánerőforrás Bizottságból …………….................................-t 
választja tagjának. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
    végrehajtásra:  az ad-hoc bizottság működési ideje 
 
Felelős: Morovik Attila 
  Alpolgármester 
 

*** 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
4 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Bursa Ösztöndíj ad-hoc bizottságot hoz létre az ösztöndíjak elbírálásának céljából, 
amelybe a Humánerőforrás Bizottságból …………….................................-t 
választja tagjának. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
    végrehajtásra:  az ad-hoc bizottság működési ideje 
 
Felelős: Morovik Attila 
  Alpolgármester 
 

*** 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  



  

 
5 sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Bursa Ösztöndíj ad-hoc bizottságot hoz létre az ösztöndíjak elbírálásának céljából, 
amelybe a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottságból …………......................................-t 
választja tagjának. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
    végrehajtásra:  az ad-hoc bizottság működési ideje 
 
Felelős: Morovik Attila 
  Alpolgármester 
 

*** 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
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