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Bánk Község Önkormányzata Polgármesterének
35/2020. (XI.24.)
határozata
2021. évi Bursa Hungari ca Felsőokt atási Önkorm ányzati Öszt öndíjpályázatra
benyújtott „A” típusú pályázat elbírálásáról
Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében
meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület
tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom:
Ivanics Barbara (születési neve: Ivanics Barbara, anyja neve: Hugyecz Mária, születési hely,
idő: Vác, 1999.06.19.) 2653 Bánk, Dózsa György utca 30. szám alatti lakost a 2021. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „A” típusú pályázata
alapján – a pályázót a 4. helyre rangsorolva - 5.000 Ft/hó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjban részesítem.
Tájékoztatom a pályázót, hogy az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve).
A megítélt önkormányzati ösztöndíjrészt és intézményi ösztöndíjrészt együttesen a pályázó
felsőoktatási intézménye juttatja el a jogosulthoz.
A döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.
A támogatói döntéssel szemben kifogást eljárásjogi szabálysértésre való hivatkozással, a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani Bánk Község
Önkormányzata Jegyzőjénél (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
A kifogás tartalmazza
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő
képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához
szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett
jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
INDOKOLÁS
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Ivanics Barbara 2653 Bánk, Dózsa György utca 30. szám alatti lakos 2021. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra „A” típusú pályázatot nyújtott be. Az „A”
típusú pályázati űrlap és a benyújtott iratok alapján – figyelembe véve a pályázati kiírásban
foglalt jogosultsági feltételeket és elbírálási szempontokat - megállapítható, hogy a kérelmező
jogosult a támogatásra, mivel a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban, naponta ingázik a
lakóhelye és felsőoktatási intézménye között.
A határozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül szolgáló, a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
18.§ (1)-(2) bekezdésén, a szociális ellátások rendjéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati
rendelet 17.§-án alapul.
A képviselő-testület hatáskörét a Szoctv. 4/A.§ (1) bekezdés a) pontja és 26.§-a, valamint a
szociális ellátások rendjéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése,
illetékességét a Szoctv. 32/A.§ (1) bekezdése állapítja meg. A képviselő-testület hatáskörében
a Kat. 46.§ (4) bekezdése alapján jártam el
A fellebbezés lehetősége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 116.§ (4) bekezdés b) pontja alapján került kizárásra. A kifogásról való
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D.§ (1), (3)-(4) bekezdésén alapul.
Bánk, 2020. november 24.
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