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Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. szeptember 15.-én (hétfőn)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

1.) Az önkormányzat  és a hivatal 2014. évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzéseinek, belső kontrollrendszerének 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás 

jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 

módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 15.-én (hétfőn)  du. 
13.00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Forgó János    képviselő 
     Bali József   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Mucsi István   alpolgármester 
     Pető Sándor   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
    
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
 

      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 4  tag megjelent, 3 tag távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, 
mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen 
szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 

1.) Az önkormányzat  és a hivatal 2014. évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzéseinek, belső kontrollrendszerének 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához csatlakozás 

jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 

módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Egyebek 
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1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat és a hivatal  2014. évi költségvetése I. félévi   Forgó Henrik polgármester 
 gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt 
a képviselő-testület elé annak elfogadására. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, 
annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
 
 
45/2014. (IX. 15.) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Az önkormányzat és a hivatal  gazdálkodásának 2014.  I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az önkormányzat és a hivatal 2014. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló I. félévi tájékoztatót  megtárgyalta, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság tárgyban tett javaslatát elfogadta és ezen határozathoz csatolt 1.)-3.) számú 
mellékletekben rögzítetteknek megfelelően – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 87. § (1) 
bekezdésében írt kötelezettségének határidőn belül eleget téve – jóváhagyta azt. 

 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 
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1/a) melléklet a 45/2014.  (IX. 15) Ökt határozathoz 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) 
 

Sor- 
szám 

A B C D E 
Előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok 
Előirányzat 
rovatrend 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
I. félév 

1. Működési célú támogatás 
Államháztartáson belülről 09/1  

322.512.126.- 
 

368.855.800.- 
 

204.872.113.- 
1.1. Önkormányzat működésének általános 

támogatása 09/1111  
67.834.209.- 

 
76.833.749.- 

 
39.953.550.- 

1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési 
feladatainak támogatása 09/1121  

62.753.813.- 
 

62.753.813.- 
 

31.935.808.- 

1.3. Település önkormányzat szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása 09/1131  

152.446.140.- 
 

152.445.600.- 
 

80.473.692.- 

1.4. Települési önkormányzat kulturális 
feladatainak támogatása 09/1141  

3.292.320.- 
 

3.292.320.- 
 

1.712.009.- 
1.5. Működési célú központosított támogatások 09/1151 3.421.420.- 6.672.000.- 4.962.275.- 
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 09/1161 --- 5.780.000.- 5.514.759.- 
1.7. Egyéb működési célú támogatások 09/1611-7 23.765.224.- 61.078.318.- 40.320.020.- 

2. Felhalmozási célú támogatások 
Államháztartáson belül: 09/2 726.568.166.- 726.708.145.- 27.610.722.- 

2.1. Felhalmozási célú központosított 
támogatások 09/211 97.574.000.- 97.574.000.- 9.637.852.- 

2.1.1. Ebből: EU-s program BM-EU önerő 
támogatása  97.574.000.- 97.574.000.- 9.637.852.- 

2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás 
Államháztartáson belülről 09/251 628.994.166.- 629.134.145.- 17.972.870.- 

2.2.1 Ebből: EU-s program (KEOP-EMVA) 
támogatása  628.733.052.- 628.733.052.- 17.972.870.- 

3. Közhatalmi bevételek 09/3 34.380.000.- 34.380.000.- 17.072.079.- 
3.1. Termőföld bérbeadás forrás adója 09/31113 30.000.- 30.000.- 1.455.- 
3.2. Építményadó bevétel 09/34111 250.000.- 250.000.- 160.600.- 
3.3. Magánszemélyek kommunális adója 09/34114 8.500.000.- 8.500.000.- 4.127.159.- 
3.4. Helyi állandó jelleggel végzett iparűzési adó 09/351121 20.000.000.- 20.000.000.- 9.961.258.- 
3.5. Gépjármű adó helyben maradó része 09/354121 4.500.000.- 4.500.000.- 2.439.882.- 
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek 09/36122-29 1.100.000.- 1.100.000.- 381.775.- 

4. Működési bevételek 09/401-410 205.247.000.- 205.247.000.- 8.165.373.- 
5. Felhalmozási bevételek 09/52-55 500.000.- 500.000.- 15.000.- 
6. Működési célú átvett pénzeszközök 09/62-63 150.000.- 150.000.- --- 
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 09/72-73 --- --- --- 
8. Finanszírozási bevételek 08/8 20.801.454.- 43.903.902.- 42.664.463.- 

8.1. Működési célú hitel felvételek 09/8111-3 --- --- --- 
8.2. Fejlesztési célú hitel felvételek 09/8111-3 --- --- --- 

8.3. Előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 09/81311 20.801.454.- 43.903.902.- 42.664.463.- 

8.3.1. Előző évi költségvetési maradvány működési 
célra 09/813111 1.713.860.- 3.518.299.- 2.278.860.- 

8.3.2. Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési 
célra 09/813112 19.087.594.- 40.385.603.- 40.385.603.- 

8.3.2.1. Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett 
fejlesztési célú maradvány (KEOP)  16.977.821.- 16.977.821.- 16.977.821.- 

1.-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 
(Halmozott) 

 
09/1-10 

 
1.310.158.746.- 

 
1.379.744.847.- 

 
300.399.750.- 

9. 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
feladatellátáshoz kapcsolódó forrás 
fedezet 

 -114.043.596.- -114.043.596.- 64.571.815.- 

10. 
Alsó-Tisza- menti Önkormányzati 
Társulás feladatellátásához kapcsolódó 
állami támogatások  

 -171.970.680.- -171.970.680.- 93.323.205.- 

11. Bevételek összesen (halmozódás nélkül) 09/1-10 1.024.144.470.- 1.084.699.991.- 142.504.730.- 
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1/b)  melléklet a 45/2014.  (IX. 15.) Ökt határozathoz 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) 
Sor- 
szám 

A B C D E 

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat 
rovatrend 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
I. félév 

1. Személyi juttatások 05/1 23.135.014.- 51.016.141.- 26.159.641.- 
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 14.300.634.- 42.181.761.- 22.169.096.- 
1.2. Külső személyi juttatások 05/12 8.834.380.- 8.834.380.- 3.990.545.- 
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 05/121 8.303.380.- 8.303.380.- 3.863.800.- 
1.2.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 531.000.- 531.000.- 126.745.- 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 4.370.885.- 8.134.837.- 4.060.611.- 
2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 4.145.125.- 7.909.077.- 3.935.574.- 
2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 105.355.- 105.355.- 35.164.- 
2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- 49.686.- 
2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 120.405.- 120.405.- 40.187.- 
3. Dologi kiadások 05/3 28.369.370.- 34.037.385.- 12.394.315.- 
3.1.  Készlet beszerzések 05/31 2.332.370.- 6.190.572.- 3.780.375.- 
3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 333.000.- 333.000.- 209.947.- 
3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 17.112.000.- 17.716.802.- 5.793.907.- 
3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 200.000.- 200.000.- --- 
3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 8.392.000.- 9.597.011.- 2.609.086.- 
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 4.992.000.- 6.197.011.- 2.192.562.- 
3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 860.000.- 860.000.- --- 
3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 
3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 2.540.000.- 2.540.000.- 416.524.- 

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai 
ellátások) 05/4 2.380.000.- 2.380.000.- 891.500.- 

4.1. Önkormányzat által nyújtott családi támogatások 05/42 1.050.000.- 1.050.000.- 354.000.- 
4.2. Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások 05/44 --- --- --- 
4.3. Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT) 05/45 --- --- --- 
4.4. Lakhatással kapcsolatos támogatások 05/46 --- --- --- 
4.5. Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások 05/48 1.330.000.- 1.330.000.- 537.500.- 
5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 187.114.992.- 197.950.000.- 98.055.603.- 
5.1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülre 05/506 173.503.792.- 172.779.000.- 88.765.953.- 
5.2. Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre 05/511 6.220.200.- 8.720.000.- 6.702.650.- 
5.3. Elvonások és befizetések 05/502 --- 87.000.- 87.000.- 
5.4. Működési célú visszafizetendő támogatások 05/504 --- 2.500.000.- 2.500.000.- 
5.5. Tartalékok előirányzata 05/512 7.391.000.- 13.864.000.-  
6. Beruházások (ÁFA-val) 05/6 945.117.934.- 966555.922.- 20.542.171.- 
6.1. Ebből: Eu-s fejlesztési programok kiadása (KEOP)  939.475.000.- 939.475.000.- 18.351.500 
7. Felújítások (ÁFÁ-val) 05/7 1.428.955.- 1.428.955.- 825.478.- 
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 05/8 4.198.000.- 4.198.000.- --- 

8.1. Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson 
belülre 05/841 3.998.000.- 3.998.000.- --- 

8.1.1. Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját 
forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program 05/84118 3.748.000.- 3.748.000.- --- 

8.1.2. Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K) 05/84118 250.000.- 250.000.- --- 
8.2. Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások 05/871 200.000.- 200.000.- --- 

8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson 
kívülre 05/881 --- --- --- 

9. Finanszírozási kiadások 05/9 114.043.596.- 114.043.596.- 64.571.815.- 
9.1. Működési célú hitel törlesztések 05/911 --- --- --- 
9.2. Fejlesztési célú hitel törlesztések 05/911 --- --- --- 
9.3. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 05/91511 --- --- --- 
9.4. Központi, irányító szervi támogatás működési célra 05/91512 114.043.596.- 114.043.596.- 64.571.815.- 
10. Sajátos (átfutó) elszámolások 05/36 --- --- 6.151.767.- 
11. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok) 05/1-9 1.310.158.746.- 1.370.714.267.- 233.652.901.- 
12. Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása 05/91512 -114.043.596.- -114.043.596.- 64.571.815.- 
13. Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás  05/50617 -171.970.680.- -171.970.680.- 93.323.205.- 
14. Kiadás összesen (halmozódás nélkül): 05 1.024.144.470.- 1.084.699.991.- 75.757.881.- 
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2/a)  melléklet a 45/2014.  (IX. 15.) Ökt határozathoz 
 

Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési bevételeinek alakulása I. félévben (forintban) 
 

Sor- 
szám 

A B C D E 
Előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok 
Előirányzat 
rovatrend 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
I. félév 

1. Működési célú támogatás 
Államháztartáson belülről 09/1 1.300.000.- 2.445.514.- 1.845.514.- 

1.1. Támogatás Atmöt-től működési 
feladatokra 09/161.7 1.300.000.- 1.300.000.- 700.000.- 

1.2. 
Országgyűlési és EU-s pályázati 
választásokhoz átvett központi 
támogatás 

09/161  
--- 1.145.514.- 1.145.514.- 

2. Közhatalmi bevételek 09/3 85.000.- 85.000.- 7.000.- 

2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 85.000.- 85.000.- 7.000.- 

4. Működési bevételek 09/402-410 4.243.000.- 4.243.000.- 2.453.962.- 
4.1. Szolgáltatások bevételei 09/402.1 373.000.- 373.000.- 199.606.- 
4.2. Ellátási díjak bevételei  09/405.1 2.040.000.- 2.040.000.- 1.297.000.- 
4.3. Áfa bevétel 09/406.1 650.000.- 650.000.- 404.000.- 
4.4. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 1.180.000.- 1.180.000.- 505.000.- 
4.5. Kamat bevétel 09/408 --- --- 801.- 
4.6. Egyéb működési bevétel 09/410 --- --- 47.555.- 

5. Finanszírozási bevételek 09/8 114.043.596.- 114.610.260.- 64.571.815.- 
5.1. Irányító szervtől kapott finanszírozás 09/816.1 114.043.596.- 114.043.596.- 64.571.815.- 

5.2. Előző évi (működési célú) 
pénzmaradvány igénybevétele 

 
09/8131 

 
--- 566.664.- 566.664.- 

6. Működési célú átvett pénzeszközök 09/63 --- --- 152.760.- 
 
1.-5. 

 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 

 
09/1-8 119.671.596.- 121.383.774.- 69.597.715.- 
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2/b) melléklet a 45/2014.  (IX. 15.) Ökt határozathoz 

 
Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulása I. félévben  (forintban) 

 

Sor- 
szám 

A B C D E 

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat 
rovatrend 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Személyi juttatások 05/1 41.325.069.- 42.316.883.- 22.497.099.- 
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 41.255.069.- 41.006.883.- 21.446.099.- 
1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 70.000.- 1.310.000.- 1.051.000.- 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 11.492.527.- 11.744.000.- 5.981.000.- 
2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 9.903.924.- 9.903.924.- 4.932.112.- 
2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 741.348.- 741.348.- 476.888.- 
2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 - - 49.695.- 
2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 847.255.- 847.255.- 522.305.- 

3. Dologi kiadások 05/3 29.294.000.- 29.247.891.- 15.545.000.- 
3.1.  Készlet beszerzések 05/31 1.872.000.- 1.872.000.- 549.000.- 
3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 1.020.000.- 1.020.000.- 833.000.- 
3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 19.721.000.- 19.721.000.- 11.155.000.- 
3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 50.000.- 50.000.- 47.000.- 
3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 6.631.000.- 6.631.000.- 2.961.000.- 
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 5.449.000.- 5.449.000.- 2.900.000.- 
3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 650.000.- 650.000.-  
3.5.3. Kamat kiadások 05/353 - -  
3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 532.000.- 532.000.- 61.000.- 

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
(Szociálpolitikai ellátások) 05/4 37.460.000.- 37.460.000.- 18.093.000.- 

4.1. Önkormányzat által nyújtott családi támogatások 05/42 3.400.000.- 3.400.000.- 10.000.- 
4.2. Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások 05/44 160.000.- 160.000.- 96.000.- 
4.3. Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT) 05/45 12.900.000.- 12.900.000.- 7.567.000.- 
4.4. Lakhatással kapcsolatos támogatások 05/46 13.500.000.- 13.500.000.- 6.420.000.- 
4.5. Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások 05/48 7.500.000.- 7.500.000.- 4.000.000.- 

5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 100.000.- 550.000.- 366.290.- 
5.1. Elvonások és befizetések/Tartalék 05/512 100.000.- 550.000.- 366.290.- 
6. Beruházások Áfá-val 06/6 --- 65.000.- 64.723.- 
6.1. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés 05/64 --- 51.000.- 50.964.- 
6.2. Beruházások Áfá-ja 05/67 --- 14.000.- 13.759.- 
7. Sajátos elszámolások (átfutó kiadások) 05/36 --- --- 1.009.940.- 
1.-7. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 119.671.596.- 121.383.774.- 63.557.052.- 
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3. melléklet a 45/2014.  (XI. 15.) Ökt határozathoz 
 

 
Az önkormányzat és az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (halmozódás nélküli adatok)  

(ezer forintban) 
 

 
Sor- 
szám 

A. B C D E F 
Költségvetési szerv 

megnevezése 
Saját hatáskörű 

bevételek összesen 
Intézmény 

Finanszírozások és 
támogatások 

Finanszírozással 
korrigált 
bevétel 

Finanszírozással 
korrigált 
kiadás 

Költségvetési 
Egyenleg 

I. félév 
Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés 

1. Csanytelek Közég 
Önkormányzata 1.370.714 300.400 - 286.014 -157.895 1.084.700 142.505 1.084.700 75.758 0 +66.747 

2. Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal 6.774 5.026 + 114.043 +64.572 121.384 69.598 121.384 63.557 0 +6.041 

3. Önkormányzat 
Társulás (Atmöt) 137.534 77.578 + 171.971 +93.323 309.505 170.901 309.505 161.450 0 +9.451 

4.  Összesen: 1.514.443 383.004 --- --- 1.514.443 383.004 1.514.443 300.765 0 82.239 
 
 

A költségvetési egyensúly biztosításához figyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (ezer forintban) 
 

Sor- 
szám 

A B C 
Finanszírozási elemek Előirányzat Teljesítés I. félév 

1. Belső finanszírozási elemek: 60.358 59.104 
1.1. Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány 19.972 18.718 
1.1.1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat   3.518 2.279 
1.1.2. Működési célú előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal     567     567 
1.1.3. Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 15.887 15.872 
1.2. Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány 40.386 40.386 
1.2.1. Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat 40.386 40.386 
2. Külső finanszírozási elemek: --- --- 
2.1. Hitel felvételek --- --- 
3. Összesen: (1. + 2.) 60.358 59.104 
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2.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó:  
 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői   Forgó Henrik polgármester 
 ellenőrzéseinek, belső kontrollrendszerének ellenőrzéséről szóló  Kató Pálné jegyző 
 belső ellenőri jelentés elfogadása     Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, kezdeményezte 
az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kiemelte, hogy az ellenőrzés olyan hiányosságot 
nem tárt fel, amely okot adott volna intézkedés kezdeményezésére. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
46/2014. (IX. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzéseinek, belső kontrollrendszerének 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzéseinek, belső kontrollrendszerének ellenőrzéséről szóló belső 
ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  Forgó Henrik polgármester 
 2015. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
          
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pályázónként havi 3.500,-
Ft/fő támogatás folyósításával terjesztette be azt a Képviselő-testület elé elfogadásra. Tájékoztatást adott a 
pályázók várható számáról, annak költségvetésre gyakorolt pénzügyi kihatásáról. Indítványozta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
47/2014. (IX. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi  fordulójához  történő csatlakozás 

jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat az Önkormányzat 

Ösztöndíjrendszerhez történő vonatkozó hatályos rendelkezésben rögzített eljárásrend szerinti 
csatlakozásának kinyilatkoztatására. 
 

Végrehajtás határideje:  2014. október 01. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 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 szakképzésben, felsőoktatási 
szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatók („A” típus), és az önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) a 2015/2016. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt venni kívánó fiatalok („B” típus) 
részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójának Általános Szerződései Feltételeiben, valamint az Önkormányzat Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzatában 
foglaltak szerint a pályázatokat írja ki, és a további szükséges intézkedéseket tegye meg.   

 
Végrehajtás határideje:  2014. október 03.  
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő testületi ülés 

 
4.) A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, tartalmilag és formailag megfelelő pályázat 

elbírálása alapján a pályázót havi 3.500,- Ft támogatásban részesíti, a pályázati kiírás szerint, a 
vonatkozó Szabályzat betartása mellett.  
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Határozatról értesítést kap: 

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  Forgó Henrik polgármester 
Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat módosítása jóváhagyása  Kató Pálné jegyző 
        Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kezdeményezte az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
48/2014. (IX. 15.) Ökt határozat 
 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 

módosítása jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 
módosítását, melyet ezen határozathoz csatolt tartalommal változtatás nélkül fogadott el azzal, hogy 
ugyanezen tárgyban 73/2013. (X. 12.) Ökt határozattal jóváhagyott Szabályzatát hatályon kívül helyezi.  
 
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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I. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális juttatás, 
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához 
csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott ösztöndíjból 
(önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási 
intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll.  

 
II. A szabályzat hatálya 

 
1.) A szabályzat hatálya kiterjed Csanytelek Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű  
 a) „A” típusú pályázó esetén: 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 tanulmányokat folytató 
hallgatókra. 

 b) „B” típusú pályázó esetén: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokra. 
 
2.) A szabályzat hatálya nem terjed ki a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 

szakképzésben résztvevőkre, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatóira, a doktori (PhD) képzésben résztvevőkre és kizárólag a 
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állókra.  

 
III. Az ösztöndíj benyújtásának módja 

 
1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, a 

támogatás feltételeit és a pályázat benyújtásának határidejét a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 
mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.  

2.)  A pályázat beadásához az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 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).  
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, 
ők 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 
személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Irodáján kell 
benyújtaniuk a pályázóknak.  
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen 
érvényes. A szociális rászorultság igazolására csatolandó mellékleteket jelen Szabályzat V. 
fejezete (9) bekezdése tartalmazza. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.  

IV. Az ösztöndíj időtartama 
 

1.) „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, 
2.) „B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

 
V. Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai és az elbírálás rendje 

 
1.) A pályázatok eredményességéről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozattal dönt. A 

Képviselő-testület az ösztöndíjat elnyerők számát a rendelkezésre álló keretösszeg, a pályázók számának 
ismeretében, valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
29/2012. (XII. 24.) önkormányzati rendelet 24. §-a értelmében a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság előzetes véleményezése alapján határozza meg. A 



16 
 

Képviselő-testület az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján rangsorolja a pályázókat, és a 
rendelkezésre álló keretösszeget figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről. 

2.) A pályázatok elbírálása a mindenkori önkormányzati pályázati kiírásban foglaltak, valamint az 
alábbi szempontok alapján történik. 
Fő szabályként: a pályázóval egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban 
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 
jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (amely jelenleg: 28.500,- Ft) 100%-
át nem haladhatja meg.  

3.) Jövedelemnek minősül: 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

b) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül: 
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha 
a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt 
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül: 
a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek: 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás; 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány; 

3. az anyasági támogatás; 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása; 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás; 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke; 

7. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj; 
8. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
9. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 

végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel. 

4.) A havi jövedelem kiszámításakor:  
a) rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap, 
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b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a pályázat 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.  

5.) Bírálati szempontnál a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
az alábbi szociális rászorultsági tényezők figyelembevételével sorrendet állít fel. 
A pályázó 

   Igen Nem 
5.1 árva   
5.2 félárva   
5.3 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján 
fogyatékossági támogatásban részesül 

  

5.4 a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT 
rendelet alapján rokkantsági járadékban részesül 

  

5.5 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerint tartós betegsége miatt emelt összegű családi pótlékban 
részesül 

  

5.6 önfenntartó   
5.7 házas   
5.8 eltartott   
5.9 gyermeket nevel   

5.10 gyermekét egyedül neveli   
5.11 gyámolt   
5.12 gyermekvédelmi szakellátásban részesül    
5.13 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül    
5.14 kollégiumi ellátásban részesül   
5.15 kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül 

kollégiumi elhelyezésben  
  

5.16 naponta ingázik a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között   
5.17 ingázó és albérletben lakik   
5.18 költségtérítéses képzésben vesz részt   
5.19 szülei elváltak/különváltak    
5.20 szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli   
5.21 szülője/gondviselője háztartásában  

(amennyiben a pályázóval közös háztartásban élnek) 
  

eltartott gyermekek száma 1   
eltartott gyermekek száma 2   
eltartott gyermekek száma 3 vagy annál több   

5.22 több testvére egyidejűleg továbbtanul a felsőoktatásban    
5.23 a pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan 

beteg/rokkant személy van 
  

5.24 a pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van   
7.) A pályázatot benyújtó hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni továbbá a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltakat.  

8.)  Minden igen/illetve nem válasz (a kérdés szociális jellegétől függően értékelendően) 1 pontot 
ér. A pályázók közötti azonos pontszám esetén a bizottság javaslata kialakításakor, illetve 
a döntéshozó Képviselő-testület az ösztöndíj odaítélésekor, további szociális 
rászorultságot, illetve azt befolyásoló, helyismeretén alapuló körülményeket is figyelembe 
vehet.  

9.) A pályázat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 
 a)   pályázó lakcímkártyája fénymásolata;  
 b) jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők jövedelemszámításra irányadó időszakra (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 
pályázat benyújtását megelőző hónap átlaga, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből 
származó jövedelmeknél a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaga) jutó jövedelméről szóló 
igazolások, így többek között: 

ba)  munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás; 
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bb) munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesülő munkanélküli esetén az illetékes 
munkaügyi hatóság által kiállított igazolás; 

bc) árvaellátás, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjszelvényt vagy bankszámla 
kivonat; 

bd) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást 
tanúsító szelvényt, vagy bankszámla kivonat; 

be) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az őstermelő 
lezárt adóévéről kiállított igazolás; 

bf) vállalkozásból eredő jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott 
igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó jövedelmére tett 
nyilatkozata; 

bg) ösztöndíjból a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámla kivonat, vagy az 
átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartam; 

bh) tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, vagy bankszámla 
kivonat, vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíjra jogosult nyilatkozata; 

bi)   az a)-h) pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő   
      igazolás. 
c) „A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolást; 
d)   halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság/félárvaság igazolására; 
e) tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetében az ellátást folyósító szerv erre irányuló 

határozata; 
f)    házassági anyakönyvi kivonat másolata (amennyiben a pályázó házas); 
g) születési anyakönyvi kivonat másolata az eltartott kiskorúakról (amennyiben a pályázó gyermeket 

nevel); 
h) az eljárásra illetékes hatóság döntésének másolata (ha a pályázó gyámolt vagy gyermekvédelmi 

szakellátásban részesül); 
i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról rendelkező határozat fénymásolata (ha a pályázó 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosított); 
k) igazolás a kollégiumi igény elutasításáról; 
l) albérleti szerződés albérletben lakás esetén; 
m)  bírósági ítélet másolata (amennyiben a pályázó szülei elváltak); 
n)   a pályázóval egy háztartásban élő eltartottak születési anyakönyvi kivonata másolata; 
o) hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről;  
p) a pályázóval egy háztartásban élő tartósan beteg/rokkant személy esetében az ellátást 

folyósító szerv erre irányuló határozata vagy az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye. 
10.) A pályázatok előkészítését (alaki, tartalmi követelményeknek való megfelelés) a Polgármesteri 

Hivatal szociális előadója végzi. 
11.) A pályázatokat a Képviselő-testület a mindenkori pályázati felhívásban meghatározott határidőre 

bírálja el, 
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 a 
kizárást írásban indokolja; 

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesíti 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 jár el.  

12.) Az önkormányzati ösztöndíjat az a pályázó nyeri el, aki az önkormányzat pályázati 
kiírásában foglalt jogosító feltételeknek maradéktalanul megfelel, továbbá az 
önkormányzati ösztöndíj keretösszege korlátozott volta miatti sorrendben magasabb 
pontszámot ér el.  

13.) A Képviselő-testület a pályázatokról hozott döntését az adott pályázati fordulóban megjelölt 
határidőig rögzíti az EPER-Bursa rendszerben, döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, valamint az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon nyilvánosságra hozza a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. 
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14.) A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat a hivatala által évente egyszer 
felülvizsgálja. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
határozattal visszavonja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll 
fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.  

15.) Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultsága vizsgálata során kért igazolásokat nem 
bocsátja rendelkezésre, vagy a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűnését vélelmezni kell.   

16.) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.  
 

VI. Finanszírozási szabályok 
 

1.) Az önkormányzati ösztöndíj egy főre jutó havi összegét Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
minden alkalommal a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási 
szándék kinyilatkoztatásával egy-időben, határozatba foglalva állapítja meg. 

2.) A megítélt támogatási összeg átutalása a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően történik. 
3.) 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.  

4.) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel 
azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, 
vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.  

5.) Az ösztöndíjas az önkormányzati ösztöndíjra való jogosultsága megszűnését, annak 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Vezetőjének bejelenteni.  

6.) A Képviselő-testület határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról, annak odaítélését 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal, ha az ösztöndíjban részesülő hallgató állandó lakóhelyét 
megszünteti az önkormányzat illetékességi területén.  

 
VII. Záró rendelkezések 

 
1.) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 
mindenkori pályázati kiírás rendelkezései az irányadók. A Szabályzat rendelkezéseit minden olyan 
alkalommal, amikor Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, az ösztöndíj odaítélése alkalmával 
értelemszerűen alkalmazni kell.  

2.) A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 73/2012. (X. 12.) Ökt határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló Szabályzata.  
Jelen Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 
kiírásának napján lép hatályba, hatálya a pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn.  

 
Csanytelek, 2014. szeptember 
 
 

5.) Napirend 
 

Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Köszönetet mondott a képviselő-testület minden tagjának a 4 évi jó 
együttműködésért, a közösen elért sikerekért, amely nem jöhetett volna létre a hivatal vezetője és a 
köztisztviselők általi, áldozatos magas szakmai színvonalon végzett tevékenysége nélkül, melyet a 
legnagyobb tisztelettel köszönt meg és kívánt jó egészséget minden érintett számára. 
 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján tartandó általános választás előkészületi 
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munkálatairól, majd ismertette az önkormányzat II. félévi helyi adóbevételi terve alakulását számszerűsítve 
azt. Szólt még az önkormányzat jogalkotási feladatairól, a felülvizsgálati kötelezettségről, valamint az 
önkormányzatot és a hivatalt érintő központi jogszabályok változása miatti feladatok végrehajtásáról. 
Megköszönte a képviselő-testület hivatal köztisztviselői tevékenysége során nyújtott támogatását és 
köszönettel vette a Polgármester úr köztisztviselői kart érintő elismerő szavait. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 13, 30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
                     polgármester       jegyző 


