


































ELŐTERJESZTÉS 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. szeptember 26. napján tartandó 

nyilvános ülésére  

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához 

való csatlakozás 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) 2018. szeptember 3-án nyílt pályázat 

keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

(továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2019. évi pályázati fordulóját hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.  

A Bursa Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/ 2007.(III. 26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.) szolgál. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén állandó 

lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 

önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.  

 

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer. A 

Csatlakozási nyilatkozatok visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 

önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

 

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is kiírhassa a pályázatot, csatlakoznia kell a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. Ez a Csatlakozási nyilatkozat (1. 

sz. melléklet) eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot 

legkésőbb 2018. október 3. napjáig (postára adás dátuma) ajánlott küldeményként kell 

eljuttatni az EMET részére (1381 Budapest, Pf. 1418).  

E Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldeni az EMET részére, ha a korábbi 

pályázati forduló(k)ban az érintett önkormányzat – mint településünk is – már tett ilyen 

nyilatkozatot. 

A Csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja 

vissza. 

 

Az Önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszközátadásként utalja át az 

EMET számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét 2019. január 31. és 

2019. augusztus 31. napjáig. 
 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok az EMET 

által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2018. október 5. napjáig kiírják a 

pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2018. november 6.  



 

A pályázatok az Önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján 

2018. december 7-ig.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évekhez hasonlóan 

ismételten csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.  

 

Hajmáskér, 2018. szeptember 21. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

….. /2018. (IX. 26.) határozat 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozási 

szándékát. 

A csatlakozás érdekében felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójára való csatlakozási 

nyilatkozat aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére való 

megküldésére.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben 

való kiírásáról.  

 

Határidő: A 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek  

megfelelően.  

Felelős: Köbli Miklós polgármester 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 

2019 

 

 
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

1381 Budapest, Pf. 1418  

részére ajánlott küldeményként postázandó 

2018. október 3-ig 

 

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 

 

Nyilatkozat 

a csatlakozásról, valamint  

az elektronikus adatbázis használatáról 

 
 

Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére 

 2018. október 3-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt 

példányban. 

 
 

Alulírott POLGÁRMESTER NEVE, mint a(z) ÖNKORMÁNYZAT NEVE polgármestere (a polgármester 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, 

hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2019. 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. 

4. Az önkormányzat 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. 

 

Érkeztetőszám: 

Iktatószám: 

Támogatáskezelő tölti ki! 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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Alapadatok (önkormányzat): 

Önkormányzat neve: 

Önkormányzat címe: 

Polgármester: 

Jegyző: 

Központi e-mail cím: 

Központi telefonszám: 

Pénzintézeti adatok: 

Önkormányzat bankszámlaszáma: 

 

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó): 

Központi kapcsolattartó neve: 

Felhasználónév: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

 

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 

8 napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.  

 

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat 

aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.  

 

Kelt: …………………………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

aláírás 

……………………………………………….. 

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel 

P.H. 









Köbli Miklós polgármester úr 

és 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

részére 

 

Tárgy: a Községi Könyvtár áthelyezése a Muzeális Kiállítóhelyre, a könyvtár optimális 

működése érdekében 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelenleg a könyvtár a művelődési ház első emeletén működik. Megközelítése a sok lépcsőn 

keresztül a mozgáskorlátozottaknak lehetetlen, az idősebbeknek pedig elég nagy nehézséget 

okoz, nemcsak a könyvkölcsönzésnél, de a könyvtári programok látogatásánál is. Távol esik a 

lakótelepen élőktől, ez meg is látszik a látogatottságon is, a 210 regisztráltból csak 30 fő él a 

lakótelepen. 

A közművelődésben dolgozók létszámcsökkenése miatt nem oldható meg maradéktalanul a 

két épület nyitvatartása, a programok és a könyvtár nyitvatartása. 

A könyvtár téli fűtése mindig problémás. A földszinti irodának és a könyvtárnak van közös 

fűtésrendszere, ha az egyikben meleg van, a másikban hideg, egyszerre a kettő nem 

működik. 

A könyvtár elhelyezhető,  beköltöztethető a muzeális kiállítóhely földszintjére. 

Könnyebbé válna a nyitvatartások megoldása. A központi hely lehetőséget adna a 

látogatottság növelésére. Az iskola közelsége könnyebbé és eredményesebbé tenne a már 

elkezdett olvasóvá nevelési programunkat. 

Mellékelek egy alaprajzot a könyvtár berendezéséről. 

 

Kérem, hogy Polgármester úr és a Képviselőtestület, mérlegelve a fentieket, támogassa a 

könyvtár áthelyezését. 

 

Tisztelettel: Dancsó Valéria 
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Határozati javaslat: 

…../2018 (IX.26.) határozata: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésének c) pontja 

alapján a település 609 hrsz. ingatlanját érintő fejlesztés kapcsán - melyen a község szempontjából 

kiemelten fontos beruházás történik munkahelyeket és jelentős önkormányzati bevételt teremtve – 

Hajmáskér Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) 

önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

1.) A módosítás a 609 hrsz-re új Gksz (Gksz-3) övezet létrehozásával történjen 15 m-es 

építménymagasság és 45 % beépíthetőség biztosításával. 

2.) A módosítási eljárás az u.n. tárgyalásos eljárás szerint történjen. 

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezési terv módosításának 

elkészítésével a PLANTEUS Kft-t bízza meg. 

 

4.) A tervezési költséget a kérelmező közvetlenül fizeti meg a tervezőnek. 

  

5.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

tervezési szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  



 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. szeptember 26. napján tartandó Képviselő-testületi 

ülésére 

 

 

Tárgy: Óvodavezetői megbízás 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata pályázatot írt ki a hajmáskéri Lurkó Óvoda intézményvezetői 

állására. A pályázatok beérkezési határideje 2018.08.31. volt. A kiírt határidőig egyetlen pályázat sem 

érkezett be önkormányzatunkhoz. 

Jelenleg az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása helyettesítésként van ellátva, 

határozatlan közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Tóth Boglárka óvodapedagógus személyében 

2018. november 30-ig. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) bekezdése szerint: 

„Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert 

egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás 

adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik 

pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség 

megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel 

meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az 

intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.” 

 

Tóth Boglárka óvodapedagógus fenti jogszabály előírásainak eleget téve megfelel a határozott idejű 

intézményvezetői megbízás feltételeinek. 

 

Jelen előterjesztésben kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti jogszabály előírásait 

figyelembe véve a hajmáskéri Lurkó Óvoda vezetésére, határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig 

Tóth Boglárka óvodapedagógust bízzák meg. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Köbli Miklós 

polgármester 



 

HATÁROZATI KIVONAT 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26. napján 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

/2018 (IX.30.) határozata: 

 

1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. 

évi CXC. törvény 98. § (18) bekezdés értelmében – 2018. december 01. napjától a hajmáskéri 

Lurkó Óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az intézménynél határozatlan 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Tóth Boglárka óvodapedagógust bízza meg. 

Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szól. 

 

2.) Az intézményvezetői pótlékot az illetményalap 40%-ának megfelelő mértékben állapítja meg. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a vezetői megbízással 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 



From: Dolgopolij Anatolij  

Sent: Tuesday, September 25, 2018 11:50 AM 

To: 'Köbli Miklós'  
Subject: HSE_visszalépés 

  
Jó napot! 

 

Biztosan tudja már, de sajnos rossz hírt kell közölnöm. Hajmáskéri Sport Egyesület működés 

képtelenné vált a folyamatos létszámhiány miatt.. Sajnos előzetesen sokkal több játékos jelezte, hogy 

számíthatunk rá. Amikor meg oda kellett állni sorba mondták le a meccseket. Nagyon csalódott 

vagyok, hiszen teljes mellszélességgel álltam ki az egyesületért, és elnézést is kérek utólag ha nem 

megfelelő hangnembe reagáltam anno a gyűlésen. Olyan emberek fordítottak hátat az egyesületnek, 

akik egyszer már megtették, és én barátnak tekintettem őket, számítottam rájuk. Hiszen én munkám 

mellett időt és pénzt nem sajnálva intéztem a csapat ügyeit, segítve Czirok Attila munkáját. Sajnos 

kevesen voltunk, akik tényleg akarták ezt egészet. Nagyon sajnálom, hogy csalódást kellett okozni. 

Viszont örülők hogy nem kaptunk támogatást, mert most még kínosabb lenne a szituáció. Ebben 

Önnek igaza volt, előre látta azt amit én nem akartam észre venni, vagy inkább csak bíztam az 

emberekben. Fűnyírást is ketten Czirok Attilával oldottuk meg saját gépekkel, nem sokan segítettek, 

ebből már láttam sajnos, hogy minek vágtunk bele, hisz alig érdekel ez valakit… 

 

MLSZ felé benyújtottam a bajnokságtól való visszalépést. Ezt múlthéten el is fogadták. Büntetést is 

kapott az egyesület 100.000Ft-ra. (Mivel két meccsen sem tudtunk kiállni, így 50.000Ft*2). Csapat 

pénzéből ez ki lesz fizetve, maradékot én saját zsebből állom, mert sajnos kb. 30.000Ft hiányzik 

ehhez. 

Egyesületet nem szüntetjük meg, úgy érzem talán a jövőben lesz olyan generációja Hajmáskérnek, 

amivel érdemes lesz foglalkozni. Így jövőre nézve egyszerűbb lenne az elindulás. 

  
Személyesen akartam találkozni és elmondani ezeket a dolgokat, akár megmutatni facebook-on a 

bejegyzéseket is, hogy is hagyták cserben a csapatot egyes emberek.. de munkám miatt most nem 

tudtam munkaidőben találkozni  Önnel. Így próbálom én is elengedni csalódásokkal tele ezt az 

egészet. 

  
Megértését köszöszönöm! 

  
Dolgopolij Anatolij 

Projektvezető 

  
dolgopolij.anatolij@manatwork.hu 
Mobil: +36 20 414 2966 
8200 Veszprém, Ady Endre u. 3. 
www.manatwork.hu 

www.facebook.com/manatwork.hu 
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