
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december hó 8. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 26. – rendkívüli, nyílt – ülés jegyzőkönyve. 
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, Dr. Hadik György, 
Kádár József, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Dr. Sánta Sándor, Toldi János, Dr. Török 
Miklós, Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselők. 
 
Jelen van továbbá: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a jegyzői iroda vezetője.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai 
rendkívüli testületi ülésen. Köszöntöm az egyes osztályokról megjelent kedves jelenlévő 
kollegákat.  
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 10 fő. A 
megjelenési arány 83%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján felkérem Toldi János és Dr. Török Miklós települési 
képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? 
 
Toldi János és Dr. Török Miklós a feladatot vállalják. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Toldi János és Dr. Török Miklós települési képviselők. 
 
A mai rendkívüli ülésünk összehívását a kiküldött előterjesztésben történő halaszthatatlan 
döntés indokolta. Ezek után javaslatot teszek a mai ülésünk napirendjére. 1. Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása. Tisztelt Képviselő-testület! Kérdezem a napirendre 
vonatkozóan van-e észrevétel, vélemény?  
 
Észrevétel, vélemény nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendről!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 
447/2014. (XII.08.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2014. december 8-i rendkívüli ülésének napirendje. 
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H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 8-i rendkívüli ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Előterjesztések: 
1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása.  
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
1. sz. előterjesztés 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy kezdjük 
meg a napirendnek a tárgyalását. A képviselő-testület 2014. szeptemberi ülésén 
határozattal döntött, hogy a 2015. évi költségvetésben fedezetet biztosít az 
ösztöndíjpályázatokra. A pályázat kiírásra került, benyújtási határideje 2014. november 7. 
napja volt. A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. 
december 8. napjáig. Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, 
azaz két egymást követő félév, „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz 6 egymást 
követő félév. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában 210 fő nyújtotta 
be a pályázatát, ebből 205 fő „A” típusú, már felsőoktatási intézménybe járó hallgató, 5 fő 
pedig „B” típusú, utolsó éves középfokú oktatási intézménybe járó, illetve még felsőfokú 
intézménybe felvételt nem nyert diák. Az „A” típusú pályázók közül 2 fő elutasításra 
kerül, egyikük a 2014. évi pályázatát nyújtotta be ez miatt, a másik pedig nincs az EPER-
Bursa online adatbázisában. Az eddigi gyakorlat szerint Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5.000 Ft/hó/fő támogatást állapított meg minden formailag rendben 
lévő „A” típusú pályázónak 10 hónapra. A „B” típusú pályázókat, mivel még nem nyertek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, nem támogatta ebben a formában a képviselő-testület. 
Az érvényes 203 db „A” típusú pályázat 5.000 Ft/hó/fő 10 hónap összeggel 10.150.000 
Ft költségigényt jelent az átmeneti, illetve a 2015. évi költségvetés terhére. Kérdés, 
észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Dr. Sánta Sándor képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és pótlólag megkaptuk egy részletesebb ismertetését a Bursa Hungarica 
pályázatnak, amit köszönünk. Ezt a későbbiekben is javasolnám, mert még aki képviselő 
volt vagy pont ilyen bizottságban volt, az is akkor biztos a dolgában, amikor egy ilyen 
ismertetőt kap, hiszen minden évben változhatnak a törvények vagy rendeletek és ezek 
birtokában döntünk. A bizottságnak így is van bizonyos hiányérzete, mert akár a 
véleményezés, akár itt a döntés végül is személyeket érint. Korábban ezek a személyek fel 
voltak sorolva, most a titkosítás szempontja miatt állítólag ezt nem kell. Ez egy elzárt 
dolog előlünk, amellett, hogy lehet, hogy tudnunk kellene, de nem tudjuk, hogy mik azok 
a jövedelemhatárok, amelyek esetleg kizárnák. Tudom, hogy mindenkit támogatott 
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legutóbb az önkormányzat, a törvény mégis említ szociális jelleget és ha van ilyen szociális 
jelleggel, akkor mi ezt tudjuk-e tetézni azzal, hogy ezt nem vesszük figyelembe és ki meri-e 
jelenteni a hivatal, aki az információ birtokában van, a nevekkel, mert ez a lényeg, hogy 
nem támadható ez a döntés, tehát nincs olyan pályázó, akinek a családi jövedelme olyan 
esetleg problémát okozzon. Továbbra is úgy érzem, hogy egy kicsit nyíltabbá kellene ezt 
tenni, mert nem nagyon értem, hogy a véleményezés talán arra irányul, hogy a 10 millió Ft 
az rendben van, de ha teljesen a hivatal dolga a részletek, azt is elfogadom, csak akkor 
erről tudjunk. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A korábbi gyakorlatban 
az volt, hogy az előző testületi ülés, illetve az ott hozott határozat szerint minden egyes 
sikeresen pályázó megkapta, tehát aki a formai feltételeknek megfelelt, azok megkapták 
ezt az ösztöndíjat. Ettől mi most nem szerettünk volna eltérni és úgy gondolom, hogy azt 
kellene szem előtt tartani, hogy 203 makói fiatalt támogatunk ezzel, és a választási 
programunkban is jelen volt „Makó számít rád” programban, hogy a fiatalokat, minél 
több fiatalt támogatunk Makó városában. Én úgy gondolom, hogy a Bursa Hungarica 
ennek a programnak szerves része lehet ebben az esetben. De köszönöm az észrevételt és 
a hozzászólást. Van-e még hozzászólás, kérdésfeltevés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:   
 
448/2014. (XII.08.) MÖKT h. 
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára benyújtott összes érvényes 
"A" típusú pályázatot támogatja. A támogatás mértékeként 5000,-Ft/fő/hó összeget 
állapít meg 10 hónapra. Ezen pályázat költségére 10.150.000,-Ft támogatási összeget 
biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.  
 
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójára benyújtott „B” típusú pályázatokat Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testülete nem támogatja. 
 
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az 
EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott döntési listák aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy a 
mai napirendi pontunkat megtárgyaltuk. Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

K. m. f. 

 

Farkas Éva Erzsébet 
polgármester 

Dr. Bánfi Margit  
jegyző 

 
 

Távollétében:  
 
 
 
 

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
Jegyzői Iroda vezetője  

 

 

 

Toldi János  
jkv. hitelesítő 

Dr. Török Miklós 
jkv. hitelesítő  

 

 
 


