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Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. október 9-én 14.00 órakor, a Polgár-
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Rádi Róbert kabinetvezető 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

  

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bo-

csátja a napirendet: 

 

1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

2. Utazási, lakhatási támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálása 

 
A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

62/2012. (X.9.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

1. napirend: Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

63/2012. (X.9.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Bursa Hun-

garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi for-

dulójához való csatlakozással kapcsolatos előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

Határidő: 2012. október 15., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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2. napirend: Utazási, lakhatási támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy lakhatási támogatási kérelmet 6, utazási támogatási kérelmet 

15 hallgató nyújtott be. Pályázati feltételként szerepelt a 34.200 Ft összegű jövedelemhatár, 

valamint a lakhatási támogatás esetében a 4,01-es, illetve azt meghaladó tanulmányi átlag. 

Javasolja, hogy az utazási és lakhatási támogatás esetében, azon felül, akik a pályázati kiírás 

minden feltételének megfelelnek, méltányosságból támogassa a bizottság az összes kérelmet 

benyújtó hallgatót. A lakhatási támogatás tekintetében ez 3 plusz főt jelentene, akik esetében 

mind a család egy főre eső jövedelme miatt kiesők, mind a tanulmányi eredmény szempontjá-

ból kiesők a pályázati kiírásban meghatározott feltételektől csak nagyon kis mértékben térnek 

el. Az utazási támogatás tekintetében a méltányosságból támogatandó hallgatók száma 4 fő 

lenne, akiknél az önéletrajzuk alapján mindegyiknél van egyéb méltányolható körülmény. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

64/2012. (X.9.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság Dr. Hermann István bizottsági elnök 

módosító javaslatát elfogadja. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

65/2012. (X.9.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az alábbi, felsőoktatási intézményben tanu-

ló hallgatókat részesíti utazási támogatásban: 

- Bárdos Kenéz 

- Bárdos Megyer 

- Piriti Tamás 

- Horváth Gergely 

- Szente Márk 

- Palkovics Paméla 

- Bárdos Luca Csenge  

- Farkas Teodóra 

- Horváth Zsófia 

- Bokor Barbara Anna 

- Dukai Barbara 

 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

66/2012. (X.9.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az alábbi, felsőoktatási intézményben tanu-

ló hallgatókat – méltányosságból - részesíti utazási támogatásban: 

- Borbás Tamás 

- Ferenczy Gyula 

- Herman Ádám 

- Kern Alexa 
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A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

67/2012. (X.9.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az alábbi, felsőoktatási intézményben tanu-

ló hallgatókat havonta a következő összegű lakhatási támogatásban ré-

szesíti: 

- Birkás Tamás     8.100 Ft 

- Bokor Barbara Anna 10.000 Ft 

- Dukai Barbara    4.660 Ft 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

68/2012. (X.9.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az alábbi, felsőoktatási intézményben tanu-

ló hallgatókat – méltányosságból - havonta a következő összegű lak-

hatási támogatásban részesíti: 

 

- Ferenczy Gyula      7.000 Ft 

- Piriti Tamás  10.000 Ft 

- Gőgös Flóra    6.480 Ft 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja a bizottság ülését. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök    polgármesteri kabinetvezető 


