DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel: 45/465-001, 45/465-390
Száma: 6350/2013

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő) kiírta a 2014. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázatot.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:
- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
(helyi, települési szinten történik a döntéshozatal, a támogatás havi összegét pályázóként
állapítja meg az önkormányzat saját forrásból),
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
(a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat
által megítélt ösztöndíj összegét),
- felsőoktatási intézményi támogatás
(a minisztérium a települési és a megyei önkormányzat által megállapított összeget az
önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti).
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj
pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
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.) Korm. rendelet szolgál.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.
Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek mellékletét
képező ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” eredeti,
aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet.
A Nyilatkozat beküldésének és a pályázat kiírásának határideje: 2013. október 11.

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A
Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.
A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B"típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy
az "A"és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át az ösztöndíjban részesülő
hallgatók öt havi támogatási összegét a Támogatáskezelő célszámlájára. Az ösztöndíjat a hallgatói
juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a jogosultaknak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a
kifizetés előtt megvizsgálni a jogosultságot. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását
követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt visszautalja a települési önkormányzat
bankszámlájára, és az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem
Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.
Önkormányzatunk a 2013. évre megállapított ösztöndíjak utalására összesen 150 000 Ft-ot fordított.
Az ösztöndíjat
„A” típusú pályázat esetén: 1 500 Ft/hó,
„B” típusú pályázat esetén: 1 000 Ft/hó
összegben javaslom megállapítani.
Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy önkormányzatunk költségvetési helyzetének
ismeretében döntsön az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás ügyében.
D o m b r á d , 2013. szeptember 17.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
…... /…..(…..)
önkormányzati határozata
a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
A képviselő-testület
1. Megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójáról szóló előterjesztést.
2. Kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához.
3. A pályázatot az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Kiírás szerint írja ki a melléklet
szerint.
4. Megbízza polgármesterét, hogy a képviselő-testület nevében a csatlakozási dokumentumot
aláírja.
5. Az egyedi pályázatok elbírálásának hatáskörét Dombrád Város Képviselő-testületének Szociális
Bizottságára ruházza át.
6. A szociális rászorultság helyi szabályát az alábbiak szerint állapítja meg: az egyéb feltételek
fennállása mellett támogatásra jogosult az a pályázó, akinek a háztartásában a benyújtást
megelőző hónap jövedelme alapján az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb
összegű öregségi nyugdíjminimum 150 %-át -- 42 750 Ft-ot.
7. Az ösztöndíj összege pályázóként:
„A” típusú pályázat esetén:
„B” típusú pályázat esetén:

1 500 Ft/hó,
1 000 Ft/hó.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2014. október 11.

Melléklet a ……../…..(……..) önkormányzati határozathoz

Pályázati kiírás
Dombrád Város Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
kiírja 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
1. A pályázat célja
A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok a Dombrád Város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Pályázhatnak a 2013. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is, valamint azok is, akiknek hallgatói jogviszonya a pályázás időpontjában
szünetel (az ő esetükben a folyósítás feltétele, hogy a pályázó a 2013/2014. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe).
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
A „B” típusú pályázatra azok a Dombrád Város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
(Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.)
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-

középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt

-

külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

3. A pályázat benyújtása
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2013. november 15.
A pályázat kötelező mellékletei:
-

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014.
tanév első félévéről,
A pályázónak és a lakóhelye szerinti lakásban vele életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozó hitelt érdemlő irattal történő jövedelemigazolása.
A támogatás szempontjából az a pályázó tekinthető szociálisan rászorultnak, s támogatás csak
annak a pályázónak állapítható meg, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, azaz 42 750 Ft-ot.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a
megítélt támogatás visszavonható.
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy
–

a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról, ill. felvételi jelentkezése eredményéről a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

–

a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Támogatáskezelő részére –

kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából –
átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje,
–

a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje,

–

a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2013. december 14-ig:

a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat illetékességi területéről.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2013. december 20-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2014. március 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
’B” típusú pályázat esetében: A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2014.
augusztus 29-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2014/2015. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2014-es felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által
támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. tanév
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az
adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
„A” típusú ösztöndíj:
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2013/2014. tanév második (tavaszi), illetve a 2014/2015. tanév első (őszi) féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2014. március.
„B” típusú ösztöndíj:
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2013/2014. tanév első féléve.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. tanév
első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti.
Az önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony
fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
Az ösztöndíj összege:
„A” típusú pályázat esetén:
„B” típusú pályázat esetén:

1 500 Ft/hó,
1 000 Ft/hó.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban

értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: 1381 Budapest,
Pf.: 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
-

tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény,
megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

kar,

szak,

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma: 6253/2013.
ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez Dombrád Város Önkormányzatnál védőnői pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. augusztus 8. napján megtartott nyilvános ülésén a 92/2013.(VIII.08.)
önkormányzati határozatával döntött az I. számú védőnői körzet álláshelyének meghirdetéséről.
A pályázati kiírás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes honlapján 2013. augusztus 27. napján került közzétételre, mely naptól számítjuk a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.)
20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat benyújtására biztosított 15 napot a védőnői állás
tekintetében. A Kjt. 20/A. § (2) bekezdése a) pontja alapján a munkakör pályázat kiírása nélkül is
betölthető olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább két
alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, ennél fogva újabb pályázati
eljárás lefolytatására már nincs szükség. A Képviselő-testület a képesítési előírásoknak megfelelő
jelölt esetén közvetlenül gyakorolhatja kinevezési jogkörét.
A védőnői pályázat benyújtására biztosított törvényes határidőben egyetlen pályázat sem érkezett.
Így a pályázati eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a
védőnői pályázat eredménytelennek nyilvánításáról szóló határozati javaslatot elfogadni.
Dombrád, 2013. szeptember 17.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …)
önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzatnál védőnői pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánításáról
A Képviselő-testület
1.

Dombrád Város Önkormányzatnál védőnői
nyilvánításáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

pályázati

eljárás

eredménytelennek

2. Tekintve, hogy a védőnői pályázat benyújtására biztosított törvényes határidőben egyetlen
pályázat sem érkezett, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2013.10.28.

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/…….. . (… …)
önkormányzati határozata
Kozmáné Kasza Veronika polgármester szabadságmegváltásáról
szóló 91/2013.(VIII.8.) önkormányzati határozat visszavonásáról
A Képviselő-testület
1. Kozmáné Kasza Veronika polgármester szabadságmegváltásáról szóló 91/2013.(VIII.8.)
önkormányzati határozatát visszavonja.
2. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a részére szabadságmegváltás jogcímen átutalt 991 127,-Ft
összeget utalja vissza Dombrád Város Önkormányzatának 11744003-15731900-00000000
számú számlaszámára.

Felelős: Nagy János jegyző

Határidő: azonnal

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/…….. . (… …)
önkormányzati határozata
Kozmáné Kasza Veronika polgármester szabadságmegváltásáról, jutalmazásáról

A Képviselő-testület
1.

Megtárgyalta Kozmáné Kasza Veronika polgármester szabadságmegváltása iránti igényét.

2.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdése, 192. § (1)
bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 5. §-a alapján Kozmáné Kasza
Veronika polgármester részére a 2010. január 1. és 2010. október 2. közötti időszakra
vonatkozóan szabadságmegváltás címen bruttó 431 834,-Ft kifizetéséhez hozzájárul.

3.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján Kozmáné Kasza
Veronika polgármester részére a 2013. év első félévében végzett munkája elismeréseként bruttó
1.133.566,-Ft összegű jutalmat állapít meg.

4.

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nagy János jegyző

Határidő: azonnal

