
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésre 

 

A  TOP:4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében gépkocsi 
vásárlásra beérkezett árajánlatok bírálatáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzatának TOP:4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ” című pályázata 
keretében   eszközbeszerzésre 8.103.383 forint szerepel, melyből egy 9 személyes gépkocsi 
beszerzését kell megvalósítani.  
 
Fenti tevékenység elvégzésére Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2018. (V.31.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata értelmében az 
alábbi gazdasági szereplőktől kértünk be árajánlatot: 
 

1.  Alföld Autóház Kft Ford Márkakereskedés 5100 Jászberény , Nagykátai út 25 
2. Ford Sándor Service Kft 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u 69-75 
3. Ford Autó-Szántó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  8900 Zalaegerszeg, Balatoni u 73 

 
Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2018. szeptember 12.. 14:00 óra. 
 
A beérkezett ajánlatok bírálatára a képviselő-testület jelen ülésén kerül sor. Az értékelés 
szempontja a legalacsonyabb ár. 
 
Az ajánlatokat mellékletként az előterjesztéshez becsatoljuk. 
 
Alföld Autóház Kft Ford Márkakereskedés 5100 Jászberény , Nagykátai út 25 : 8.341.000,- Ft  
Ford Sándor Service Kft 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u 69-75: 8.103.383,- Ft 
Ford Autó-Szántó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  8900 Zalaegerszeg, Balatoni u 73: 
8.350.000,- Ft 
 
 
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 
javaslat elfogadását. 
 
 
_______/2018. (IX.13.) Kt. határozati javaslat 
 

 

A  TOP:4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében   tevékenységhez   
beérkezett árajánlatok bírálatáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 64/2018. (V.31.) képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatra figyelemmel javasolja Kengyel Község 
Polgármesterének, hogy a TOP:4.2.1-15-JN1-2016-00023  azonosító számú pályázat 



keretében  eszközbeszerzés kapcsán gépjármű vásárlására   az alábbi vállalkozással kössön 
szerződést: 
 
Ford Sándor Service Kft 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u 69-75 
 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:  2018. november 30.  
 
 
 
 
Erről értesül: 
 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Ford Sándor Service Kft 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u 69-75 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
Kengyel, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
 
Nagy Szilárd   Dr. Bartók László 
polgármester   helyettesítő jegyző 











 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 13 -i ülésére 
 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2019. évi 

csatlakozásról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ismét lehetőség van arra, hogy Kengyel Önkormányzata 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. ( a csatlakozás 
határideje 2018. október 3. )  
Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében 
való részvétele önkéntes. Az ösztöndíj adományozásának jogszabályi alapjául 51/2007 (III.26.) 
Kormányrendelet szolgál. Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás feltétele, hogy az 
önkormányzat elfogadja az ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kidolgozott Általános Szerződési Feltétételeit, valamint kötelezettséget vállaljon arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása során megfelelően jár el. A 2018.pályázati 
fordulóban kengyeli diák nem részesült önkormányzati ösztöndíjban. Ez a támogatási forma az évek 
során ismerté vált a felsőoktatásban tanulók körében. 
Az ösztöndíj adományozásának szerződésben foglalt feltételei nem változtak, továbbra is a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási tanulmányokat kezdő illetőleg folytató fiataloknak nyújt 
rendszeres anyagi segítséget, tanulmányi eredménytől függetlenül. Javaslom, hogy az egy főre jutó 
jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresében 
határozzuk meg (2018- ban 57 000 Ft nettó jövedelem / fő / hó )  
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj többszintű támogatási rendszer, melynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 
1./ A települési önkormányzat által nyújtott támogatás: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a 
szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret 
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt 
pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az 
önkormányzat.  
2./ Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét.  
Az /1/ és /2/ együtt: önkormányzati ösztöndíjrész. 
3./ Intézményi támogatás: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni 
kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a 
települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati 
támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium 
hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre 
eső maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 
 
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban  aki  
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz 

részt.  
 
 
Jelen becslésünk szerint kb. 30 fő olyan tanuló van aki  szociálisan hátrányos helyzetű. 



 
 
Az ösztöndíj időtartama:  
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév második 
féléve és a 2019/2020. tanév első féléve);  
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév, a 
2020/2021. és a 2021/2022. tanév).  
 
A pályázók köre:  
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. 
 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. 
évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
Az Önkormányzatnak egy tanulmányi félévre egy összegben kell átutalni az Támogatáskezelő 
számlájára a támogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az ösztöndíjak folyósításának költsége 
a jövő évi költségvetésünket terheli, fedezetét a 2019. évi költségvetésünkben kell tervezni.  
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő –testületnek, hogy Önkormányzatunk csatlakozzon a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához és ebben az 
évben is írjuk ki a pályázatokat az ösztöndíj elnyerésére.  
 
A fentieket figyelembe véve a következő határozati javaslatomat terjesztem elő: 
 

 
 
 
____/2018.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete -  az  51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ (4) bek. 
biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik  a Bursa Hungarica   Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell   
elvégezni. 
 

          1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
               2019. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot 

                 el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
    1381 Budapest, Pf. 1418. címre.  

        
               Határidő: 2018. október 3. 
 
          2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által 



               kiadott részletes  feltételnek megfelelően, amelyeket az 
               önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon 
               közhírelni kell. 

 
               Határidő: 2018. október 5. 
               Felelős:  Polgármester 
 

3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett 
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.  

 
                Határidő: 2017. december 6. 
                Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418. 
4. Irattár 

Kengyel, 2018. szeptember 13. 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 

 




