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Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkorm6nyzata Kulturdlis 6s Szoci6lis
Bizottsdgrlnak 2018. szeptember 25-6n megtartott nllt iil6s6r<il.

K6szegi Mira
Szab6 Mirta
Borka Lriszl6

K6szegi Ilona
Di6szegi. Imola
Bencze Eva
Zavada Mih6lyn6

eln6k
bizottsrigi tag
bizotts6gi kiiltag

polg6rmester
alpolg6rmester
jegyr6
kirendelts6gvezet6

A bizotts6g iil6s6t K6szegi Mira elndk vezette, 14as 6rakor megnyitotta. Kdsz6nt6tte a
megjelenteket, majd megrillapitotta, hogy a bizotts6g hatarozatk6pes, a megvalasztott
4 f6b6l 3 fii jelen van. Napirendre a meghiv6val megegyez6en tett javaslatot:

Naoirendi iavaslat:
1. Bursa Szabiiyzat megf{rgyalflsa
2. Vegyes iigyek

K6szegi Mira jegyz6kdnywezet6nek javasolta Zavada Mih6lyn6 kirendelts6gvezet<it,
hitelesit6nek Szab6 M6rta bizotts6gi tagot.
K6rte a bizotts6g tagjait, k6zfeltartiissal jelezz€k, ha egyet6rtenek a napirendre, valamint a
jeglzbkonyvvezet6 6s a hitelesit6 szem6lyere tett javaslattal.

A Bizottsdg lagjai a napirendre, valomint a j egtzdk1nyvvezetf ,!s a hiteles[td szemdlydre tett
javaslatot 3 igen szovazottal elfogadtdk.

NA P IREN D TARG YA LAs A

1. Bursa Szab6llzat megtareyal6sa

K6szeei Mira bizottsiqi elndk elmondta, hogy a k6pvisel6{esti.ilet a mai napi iil6s6n fog
t6rgyalni a Bursa Hungarica Felsooktatiisi 6nkormiiLnyzati Osztrindijp6lydzati rendszerhez
tdrt6n6 csatlakozdsr6l. Ezzel egyid6ben fogja meghat5ro zni a pllydzatok elbirflds6nak
felt6teleit is. Az el6terjeszt6s mell6kletek6nt kiadott Szab|lyzal ker0l a kdpvisel6{esttilet el6
benyujt6sra, melyben a jdvedelmi feltetelek megegyeznek a tavalyi 6vben meghat6rozottal. A
javaslat szerint az a kirhlyszentistvri,ni lak6helyii, aktiv jogviszonnyal rendelkezl p6lyiu6
jogosult az 6szt6ndijra, akinek a csal6dj6ban az egy fore es6 j6vedelem nern haladja meg az
6regs6gi nyugdijminimum 250 %-at.
K6rte a Bizottsrig tagiait, amennfben m6s javaslatuk van, jelezzdk.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a Bizottsig tagjait, k6zfeltart6ssal jelezz6k, ha
egyet6rtenek azzal, hogy a Bizottsrlg javasolja a Bursa rendszerhez t6rt6n6 csatlakozitst, 6s a
Bursa birrilati szab|lyzal elfogad6s6t a K6pvisel6-testiiletnek.

A Bizottstig tagjai 3 igen szavozottal a Bursa Osaandljpdlydzdthoz firtdnd csatlakozdst, 6s a
birdlati szabdlyzat elfogaddsdt javasoltdk a kepvisel1-test lelneh ds az alabbi hatdrozotot
hoztdk:



Kirilyszentistvdn Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

Kulturilis 6s Szoci6lis Bizottsdga
3/2018. (IX.25.) hatArozata

KirrilyszentistvSn K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilet6nek
Kultur6lis 6s Szoci6lis Bizotts6ga megt6rgyalta a Bursa Hungarica
Fels6oktatrisi 6nkorm6nyzati 6szt<indijp6lyrizathoz tdrten6
csatlakozds [ehet6s6g6t, 6s javaslatot tesz a K6pvisel6-testiilet fel6
a csatlakoz6sra.

A Kultur6lis 6s Szociilis Bizoftsig ugy d6ntdtt tov6bb6, hogy a
Bursa Hungarica Fels<ioktat6si OnkormrLnyzati dsztdndijpitlyizat
elbir6l6srira k6szult Szab lyzatot elfogad6sra javasolja a K6pvisel6-
testiiletnek.

A Kultur6lis 6s Szocitilis Bizottsdg megbizza K6szegi Mir6t, a
Bizottsig eln<ik6t, hogy a k6pvisel6-testiileti iil6sen ismertesse a

Kulturelis 6s Szocirilis Bizotts6g javaslat6t.

Felel<is:
HatriLrid6:

Vegyes 0gyek

K<iszegi Mira
2018. szepternber 25.

K6szeei Mira bizotts6gi elndk felkerte Di6szegi Imola alpolgriLrmestert, t6j6koztassa az
elkdvetkezend6 id<iszak programjair6l a bizotts6g tagiait.

Di6szeei Imola aloole6,rmester elmondta, hogy
. szeptember 28-6n p6nteken tom6ra v6q'6k a mozogni szeret6ket (ez a program az

EFOP p6lyazat keret6ben val6sul meg),
. szeplenber 29-6n szombaton nordic walking tur6n vehetnek r6szt az 6rdekl6d6k (mely

szint6n az EFOP p6ly6zat keret6ben val6sul meg),
o okt6ber 2-6n kedden a k<inyl.trirba szeryezell csuh6zdson kukorica csuh6b6l

k6szithetnek t6rgyakat a r6szt vev6k (mely a Kdnyvt6ri Szolgdltat6 Rendszer
t6mogat6s6val kertil megtart6sra),

o okt6ber 5-6n p6nteken az Id6sek Napja alkalm6b6l a telepiil6s nyugdijasainak
kdsz6nt6se lesz a Nyugdijas Est keret6ben (mely szint6n a K6nyr4riri Szolgriltat6
Rendszer tdmogatis6val val6sul meg),

o okt6ber 6-6n szombaton helytdrt6neti s6ta keret6ben S6lyba szerveznek tur6t (szint6n a

K6nyvt6ri Szolg6ltat6 Rendszer tiirnogat6s6val).

Ezt k6vet6en jelenl6v6k megbesz6lt6k a Nyugdijas Est szervez6s6t (el6k6szit6s feladatait, a

kepvisel6k felajanl6sait, programot). Di6szegi Imola elmondta, hogy ,,B. Hrabal - trinc6r6k
id6sebbeknek 6s halad6knak" cimmel Lang Rudolf el6ad6i estj6t tekinthetik meg az
6rdekl6d6k.

K6szesi Mira bizotts6ei eln6k megkdszdnte a tij6kozlal{st,
nem volt, a nllt bizotts6gi iilest l45e 6rakor bez6rta.

J*&)"-
Kulturilis 6s Szoc. Biz. elniik

k.m.f. .

6s mivel egy6b kerd6s, felsz6laLis



Km.Ar.yszENTIsrvAN Kozsrcc OxxonuANyzara
Kur,runAr.rs ns SzocIAlrs BrzorrsAc,t

Elx6xo16l

MncHivo

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkormrinyzatinak Kulturrilis 6s Szoci6lis Bizotts6ga

2018. szeptember 25-6n (kedden) 143s 6rakor

z6rt iil6st tart, melyre tiszteleffel meghivom.

Az iil6s helve: K6zoss6gi Hin (T 6r gy al6)

Napirendi iavaslat:

l. Seg6lykerelern megtilrgyalSsa
2. Vegyes tigyek

Megjelen6s6re felt6tleniil szrimitok.

Kir6lyszentistvr{n, 20 I 8. szeptember I 9.

Tisztelettel:

Kult. €s Szoc. Biz. eln<ike
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JprrNLETr iv

a Kulturilis 6s Szociflis Bizottsig
2018. szeptember 25-6n tartott nyilt iil6s6n

megielentekr6l

elnrik

bizottsdgi tag

bizotts6gi tag

kiiltag

polgilrmester

alpolg6rmester

jegyzS

kirendeltse gvezetl ...7.*.--l---. V*\-t6-t.



Kdpvisel6-testtileti iil6s 2018. szeptember 25.

Elorpn"lBSZTES

4. NlprRrNDr PoNT
Dti nt6s Bu rs a H un ga rica 6 n ko rmrin y zati 6 sztii nd ij rend s zerhez

tiirt6n6 csatlakozf s16l

Tisztelt K6pviselS-testiilet !

Tisztelt Kultur6lis 6s Szoci6lis BizottsSg!

Kir6lyszentistv6n Krizs6g Onkorm6nyzata 6vek 6ta r6szt vesz a Bursa Hungarica
Oszt<indijpiiydzatban, t6mogatva ezzel akir6lyszentistvrlni tehets6ges gyerekeket.
Javasoljuk, hogy Onkorm6nyzatunk id6n is csatlakozzon a Bursa Hungarica
Oszt<indijp Slyizathoz, 6s egyrittal a k6pviselo-testiilet fogadja el a bir5lati szabl,lyzatot is.

KirSlyszentistv6n, 2018. szeptember 1 9.

K6szegi Ilona
polgiirmester

Hatilrozatijavaslatok

Kirdtvszen'-:::.::fr;r,f:,!{trf 
i,:;::rf :f:::;i,testiitetdnek

Kir6lyszentistviin Kozs6g Onkorm inyzata Kepvisel6-testtilete ugy hatirozott,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Fels6oktatasi Onkorm6nyzati Osztondij-
p 6ly 6zat 20 | 9 . 6i fordul6j 6hoz.

A Kepvisel6-testtilet felhatalmazza a Polgitrmestert, hogy a csatlakoziisi
szrind6knyilatkozatot al6iqa, majd ezt kdvetoen a pillyhzat kiir6s6nak
kozz6t6teler6l a helyten szok6sos m6don gondoskodjon.

Felel6s: K6szegi Ilona polgdrmester
Hat6rid5: 2018. okt6ber 3.

Kirdtyszen,-:::..::.fr;f 
,?f #.,#;:r;;::r:il:::,_testiitetdnek

Kir6lyszentistv6n Kozseg 6nkorm6nyzatinak K6pvisel5-testiilete a

fels6oktat6si hallgat6k (,,A" tipus) 6s felsSoktat6si tanulm6nyokat kezdo
fiatalok (,,B" tipus) tilmogatbsbra l6kehozott Bursa Hungarica Fels6oktat6si
Onkorm6nyzati OsztondijpdlySzat elbir6l6sa sor6n, jelen hatirozat
mell6klet6t kdpezo Szabilyzatban foglaltak szerint j6r el.

Felel6s: Kdszegi Ilona polgiirmester
Hat6rido: 2018. december 6.



K6pviseki-testi.ileti i.il6s 20 I 8. szeptember 25 .

SzanATYZAT
a Bursa Hungarica

Fels6oktatr{si Osztiin dijpfily fuzatok elbir6l6sira

1 .) A Polg6rmesteri Hivatal a benytj tott piiyizatokat 6rkez6si sorrendben beiktatja.

2.) A kirendelts6gvezeto abe5rkezett piiyinatokat csoportosida ,,A" 6s ,,B" tipus szerint.
Megvizsgrllj4 hogymegfelelnek-e a tartalmi es formai krivetelm6nyeknek. A hat6rid6n tirl,
nem megfelelo form6ban vagy hi6nyosan benytijtott piiydzatokat elkiiloniti.

3.) A kirendelts6g-vezeto az eredeti pdlyinatokat 6s mell6kleteit, valamint a ,,Bir6lati lap"-
okat a piiy/zati hat6rid6 lejifiilt k<ivetoen a k6pvisel6-testtileti til6sre el6kesziti.

4.) A k6pvisel6-testtilet a hatrlrid6n tril, nem megfelel6 form6ban, vagy hi6nyosan
benyfjtott phlyilzatokat a bir6l6sb6lkizirqa,6s akiziriist ir6sban indokolja.

5.) A k6pviselo-testiilet minden hat6ridon beli.il benyujtott, formailag megfelell piiyhzatot
erdemben elbir6l 6s dont6s6t ir6sban indokolja. A dont6shozatalnil figyelembe veszi a
Kultur6lis 6s Szoci6lis Bizotts6g j avasl atiit.

6.) Az elbiriiils sor6n fajra, nemre, borszinre, felekezeti vagy vll|gnezeti hovatartoz6sra,
tanulm6nyi eredm6nyre tekintet n6lktil, kizir6lagapiiyhz6 szoci6lis r6szorults6g6t kell
m6rlegelni.

A t6mo gato tt p iiy iuatokat a k6pvi selo -testtil et rangsorolj a.

7.) A k6pvisel6-testiilet szemelyenk6nt havi 1.000 Ft-t6l 8.000 Ft-ig terjedS t6mogat6st
6llapithat meg.

,,A" tipusri pillyflzat eset6n: k6t egymrist kovet6 f6lev: 10 x 1.000-8.000 Ft-ig

,,B" tipusri piiyiuat eset6n: hat egym6st kovet6 f6l6v:3 x l0 x 1.000-8.000 Ft-ig

8.) A k6pviselo-testiilet a rangsor 6s trimogat6s meg6llapitisilnil a kovetkez<i
szempontoknak megfelelo phlyizatokat r6szesiti el6nyben:
- p6lyhz6 csalildjhban az I fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az

6regs6gi nyugdrj mindenkori legkisebb osszeg6nek 250 %-ifi
- piiyaz6 csal6dj6ban l6vo eltartottak szimah6rom, vagy ann6l tobb,
- pilyizo snilei elv6ltak vagy kiil<inv6ltak, 6rva vagy f6l6rva,6llami gondozott

vagy gy6molt,
- p6ly6z6 <infenntart6,
- piiyiz6hizas, gyermeket nevel,
- p6lyiz6 fogyatdkossriggal 6lo, vagy a csal6dj6ban tart6san beteg vagy rokkant

van,
- phlyiz6 csalildjiban munkanelkiili van,
- p6lyiz6 az 6lland6 lak6hely6t5l t6voli felsooktatSsi int6zm6nyben tanul,
- prily6z6 nem r6szestil koll6giumi ell6t6sban.

9.) A ,,B" tipusri piiyinatpozitiv elbir6l6sa eset6n a megit6lt osztondij hat egym6st k<ivet6

tanulmdnyi fel6vre tdrt6no foly6sit6s6t a k6pvisel6-testtilet garantiija. A t6mogat6s csak

abban az esetben vonhat6 vissza, ha az osztondijas szociSlis r6szorults6ga mir nem iill
fenn.

10.) A kepviselo-testtilet a Bursa Phlyhzati kiir6sban foglalt id6pontig az Onkorminyzat
hirdet6t6bl6j6n nyilv6noss6gra hozza az iitala nyirjtott t6mogatiisok tisszesitett adatait

,,A" 6s ,,B" tipusri t6mogatottak szerinti bont6sban aphlyaz6k 6s a t6mogatottak sz6m5t,

az osszes megit6lt t6mogatilst, a t6mogat6s 6tlagos m6rt6k6t.

Kir6lyszentistv6n, 201 8. szeptember I 9.


