
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 
15 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Veresné Nagy 
Margit önkormányzati képviselők. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna, Király Lászlóné, Krokavecz László 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Orosz Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: polgármestert köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 
fős testületből 4 fő van jelen, 3 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a 
meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 205/2013.(XII. 9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 9-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
            napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata és a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium között megkötendő vagyonkezelési szerződés és az Üzemeltetési 
Szerződés aláírásának felhatalmazásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testületet korábban már tájékoztatta arról, hogy a 
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 
történő átadásakor nem született döntés az iskola konyhájának átadásáról. Ebben az ügyben 
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 több körben egyeztettek az illetékes szakemberekkel, a tegnapi napon dr Simon Attila István 
államtitkár úrral folytatott egyeztetést a 2014. január 1-i átvételről. Az iskola igazgatója 
felhatalmazást kapott a VM-től, hogy aláírhatja az üzemeltetési szerződést, az önkormányzat 
részéről pedig a polgármester felhatalmazása szükséges az aláíráshoz.   
 
Kérte, hogy a Képviselő-testület támogassa a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium konyhájának átadásával kapcsolatos vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés 
aláírását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző  
Iskola és Kollégium konyhájának átadásával kapcsolatos üzemeltetési szerződés aláírásához 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert, hogy Kenderes Város Önkormányzata és 
 a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium között, az iskola 
 konyhájának 2014. január 1-i átadásával kapcsolatban megkötendő üzemeltetési 
 szerződést az önkormányzat részéről aláírja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte a Képviselő-testületet, hogy a Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium vagyonának átadásával kapcsolatban megkötendő 
vagyonkezelési szerződés aláírásához szükséges felhatalmazást adja meg számára. 
  
Kenderes Város Önkormányzati  Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző  
Iskola és Kollégium vagyonának átadásával kapcsolatban megkötendő vagyonkezelési 
szerződés aláírásához 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza  
            Pádár Lászlóné polgármestert, hogy Kenderes Város Önkormányzata  
            és a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium között,  
             az iskola vagyonának 2013. augusztus 1-i átadásával kapcsolatban megkötendő            
 vagyonkezelési szerződést az önkormányzat részéről aláírja. 
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 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, döntsenek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2014. évi költségvetés terhére 
történő kötelezettségvállalásról. Korábban 5 ezer Ft/fő/hó összeg támogatást biztosított a 
Képviselő-testületet. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  javasolta, hogy 2014-ben 700 ezer Ft-ot biztosítson a Képviselő-testület 
az ösztöndíjpályázathoz. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak segítenie kell ezeknek a 
fiataloknak. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elhangzottakkal egyetért, csupán elvi megjegyzése van a napirendhez. 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történik a 
döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot bírálni. Ezzel teljes 
mértékben egyetért. Rászorultság tekintetében sok vita zajlik a szakemberek körében is, mivel 
lehet, hogy van olyan eset, ahol az egy főre eső magasabb jövedelmű kérelmező nehezebb 
körülmények között él, mint akinek kevesebb az egy főre jutó jövedelme. Lényeges, hogy az 
életkörülményeket is vizsgálják. Fontos szempont annak ismerete, hogy mit tanulnak ezek a 
gyerekek. Kezdeményezte humánpolitikai koncepció készítését, mivel a város szempontjából 
is fontos, hogy céltudatosan tudják támogatni a tanulókat. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz szükséges 
pénzösszeg biztosításáról, a 2014. évi költségvetés terhére történő kötelezettségvállalásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa 
            Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évre történő biztosítására 
            2014. évi költségvetésének terhére 700 ezer Ft-ot biztosít. 
            A Képviselő-testület döntött arról, hogy 13 fő „A” típusú pályázót, valamint 1 fő  
            „B” típusú pályázót támogat 5000 Ft/hó összeggel. 

 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a Középtiszai MEDOSZ SK elnökének kérelmét. Nagy Tibor 
azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2012. évben megnyert LEADER 
pályázattal kapcsolatban többletköltségként felmerült  759.630 Ft, -amely a beruházás ÁFA 
többletét jelenti, illetve a kötelezően igénybe veendő műszaki ellenőr díját,-   nem fedezett a 
pályázat. Az elnyert összeg lehívásához a teljes összeg kifizetése szükséges, amit az egyesület 
szűkös anyagi helyzete miatt nincs lehetősége kifizetni, így kéri a Képviselő-testületet, hogy 
ezzel az összeggel támogassa az egyesület ezen beruházását. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a döntés meghozatalához több 
információra van szükség, ezért a határozat meghozatalát a későbbiekre halasztotta. 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusára 13, a „B” típusra 1 fő adta be pályázatát. A 
kérelmek elbírálásához az a személyes véleménye, hogy a pályázók mindegyike jogosult 
lenne a támogatásra, a családok anyagi helyzete és egyéb körülmények miatt. Azt javasolja, 
hogy valamennyi pályázót támogassa a Képviselő-testület. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: a napirend kapcsán megjegyezte, hogy véleménye szerint az 
önkormányzatnak  humánpolitikai koncepcióval  kellene rendelkeznie.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és az 
alábbi szavazati arányokkal döntött a pályázatokról: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Majzik János Kenderes, Arany János út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Majzik János Kenderes, 
Arany J. út 11. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév I. 
félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
 
 
 
 
 



- 5 – 
 
 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület Majzik János pályázatát a VI. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Majzik János Kenderes, Arany János út 11.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
két gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem 
részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 28.646,- Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Majzik János, Kenderes, Arany J. út 11. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
             3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 210/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Kovács Sándor Kenderes, Ady Endre út 3/a szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Sándor Kenderes, 
Ady Endre út 3/a szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév 
I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület Kovács Sándor pályázatát a VIII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Kovács Sándor Kenderes, Ady Endre út 3/a.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
két gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem 
részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  35.363,- Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Kovács Sándor Kenderes, Ady Endre út 3/a 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
            4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 211/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Lódi Mária Kenderes, Bocskai út 10.szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lódi Mária Kenderes, 
Bocskai út 10. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév I. 
félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni az Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf.: 920) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Lódi Mária pályázatát a XIII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

I n d o k o l á s 
 
Lódi Mária Kenderes, Bocskai út 10.szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában egy gyermek 
eltartásáról gondoskodnak a szülők, az apa tartósan beteg. Pályázó kollégiumi 
ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  63.981,- Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
Erről: 1./ Lódi Mária Kenderes, Bocskai út 10. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf.  1418 
            4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 212/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Tóth Katinka Kenderes, Batthyány út 11.szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Katinka Kenderes, 
Batthyány út 11. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév 
I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni az Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Tóth Katinka pályázatát a IX. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

I n d o k o l á s 
Tóth Katinka Kenderes, Batthyány út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
egy gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők, az apa munkanélküli. Pályázó 
kollégiumi ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  36.527,- Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Tóth Katinka Kenderes, Batthyány út 11. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418) 
            4.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 213/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Dúzs Sándor Kenderes-Bánhalma, Dékány J. út 15.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dúzs Sándor Kenderes-
Bánhalma, Dékány J. út 15. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 
2014/2015. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére 
kiírt ösztöndíjban részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Dúzs Sándor pályázatát a VII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

I n d o k o l á s 
Dúzs Sándor Kenderes-Bánhalma, Dékány J. út 15. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
egy gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem 
részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  29.013,- Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Dúzs Sándor Kenderes-Bánhalma, Dékány J. út 15. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
            4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 214/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Ratkai Mária Kenderes, Arany J. út 4. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratkai Mária Kenderes, 
Arany J. út 4. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév I. 
félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Ratkai Mária pályázatát a V. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Ratkai Mária Kenderes, Arany J. út 4. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában öt gyermek 
eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül. A 
családban az egy főre eső jövedelem  24.794,- Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Ratkai Mária Kenderes, Arany J. út 4. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
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            4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 215/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Szántó Roxána Kenderes, Vörösmarty út 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szántó Roxána Kenderes, 
Vörösmarty út 3. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév 
I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Szántó Roxána pályázatát a X. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
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I n d o k o l á s 
 
Szántó Roxána Kenderes, Vörösmarty út 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó félárva,  
kollégiumi ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  41.145,-
Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Szántó Roxána Kenderes, Vörösmarty út 3. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            3./ Emberi erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418) 
  4.  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 216/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Bugyik Zsófia Kenderes-Bánhalma, Kakat út 36. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bugyik Zsófia Kenderes-
Bánhalma, Kakat út 36. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 
2014/2015. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére 
kiírt ösztöndíjban részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
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A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Bugyik Zsófia pályázatát a IV. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Bugyik Zsófia Kenderes-Bánhalma, Kakat út 36. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázót egyedül 
neveli édesanyja. A családban az egy főre eső jövedelem  24.726,-Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Bugyik Zsófia Kenderes-Bánhalma, Kakat út 36. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381. Budapest, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 217/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Koszta Ketrin Kenderes, Magyar út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszta Ketrin Kenderes, 
Magyar út 11. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév I. 
félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
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- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Koszta Ketrin pályázatát a III. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Koszta Ketrin Kenderes, Magyar út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázót egyedül 
neveli édesanyja. A családban az egy főre eső jövedelem  19.817,-Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Koszta Ketrin Kenderes, Magyar út 11. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
            4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 218/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Koszta Jennifer Kenderes, Magyar út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszta Jennifer Kenderes, 
Magyar út 11. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév I. 
félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418)) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Koszta Jennifer pályázatát a II. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Koszta Jennifer Kenderes, Magyar út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázót egyedül 
neveli édesanyja. A családban az egy főre eső jövedelem  19.817,-Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Koszta  Jennifer Kenderes, Magyar út 11. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest,, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 219/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Zabolai Attila Kenderes, Lehel út 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zabolai Attila Kenderes, 
Lehel út 3. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév I. 
félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt ( 1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Zabolai Attila pályázatát a  I. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Zabolai Attila Kenderes, Lehel út 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában három 
gyermeket nevel az édesanya. A családban az egy főre eső jövedelem  15.250,-Ft.  
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Zabolai Attila Kenderes, Lehel út 3. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 220/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Veres Viktória Kenderes, Bocskai út 15/a szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veres Viktória Kenderes, 
Bocskai út 15/a. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. tanév 
I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban 
részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Veres Viktória pályázatát XII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 
Veres Viktória Kenderes, Bocskai út 15/a szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó félárva. A 
családban az egy főre eső jövedelem  51.552,- Ft. 

 
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./Veres Viktória Kenderes, Bocskai út 15/a 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
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5./ Irattár 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 221/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
Deák Dóra Kenderes, Kossuth L. út 84. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Deák Dóra Kenderes, 
Kossuth L. út 84. szám alatti lakost 2013/2014. tanév II. félévében és 2014/2015. 
tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók részére kiírt 
ösztöndíjban részesíti. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Deák Dóra pályázatát a XI. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 
I n d o k o l á s 

 
Deák Dóra Kenderes, Kossuth L. út 84. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
egy gyermeket nevelnek a szülők, a pályázó kollégiumi ellátásban részesül. A 
családban az egy főre eső jövedelem  49.940,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
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Erről: 1./ Deák Dóra Kenderes, Kossuth L. út 84. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Budapest, 1381 Budapest, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának 222/2013.(XII.9.) Kt. számú határozata 
 Galyas János Michael Kenderes, Damjanich út 20. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Galyas János Michael 
 Kenderes, Damjanich út 20. szám alatti lakost 2014. szeptember 1-től, 3 tanéven át  
            5.000 Ft/hó Bursa Hungarica ösztöndíjban részesíti, amennyiben a hallgatói  
    jogviszonya fennáll. Az elbírálási rangsorban az I. helyre sorolja. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2014. 
március 21-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
felsőoktatási intézményt. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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. 
A képviselő-testület  Galyas János Michael pályázatát az I. helyre rangsorolva 
támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
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Galyas János Michael Kenderes, Damjanich út 20. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázót egyedül 
neveli édesanyja. A családban az egy főre eső jövedelem  37.765,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület  156/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Galyas János Michael Kenderes, Damjanich út 20. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)         (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 
15 perckor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 9-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           205/2013. 
 
1./ Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderesi 
     Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium konyhájának 
     átadásával kapcsolatos üzemeltetési szerződés aláírásához 
                                                 206/2013. 
 
     Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderesi 
     Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium között az  
     iskola vagyonának átadásával kapcsolatban megkötendő  
     vagyonkezelési szerződés aláírásához                                                           207/2013-tól 
                                                                                                                            222/2013-ig 
2./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
     szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2014. évi költségvetés terhére 
     történő kötelezettségvállalásról            208/2013. 
 
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
     elbírálása              209/2013-től 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 
15 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 9-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           205/2013. 
 
1./ Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderesi 
     Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium konyhájának 
     átadásával kapcsolatos vagyonkezelési és üzemeltetési 
     szerződés aláírásához             206/2013. 
 
     Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderesi 
     Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium között az  
     iskola vagyonának átadásával kapcsolatban megkötendő  
     vagyonkezelési szerződés aláírásához                                                           207/2013. 
 
2./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
     szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2014. évi költségvetés terhére 
     történő kötelezettségvállalásról            208/2013. 
 
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
     elbírálása                                                                                                      209/2013-tól
                222/2013-ig
   
                                                                                                                           
 
 
                                         
  
             

 
 


