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A testület döntése alapján Nógrád Megye Önkormányzatának Ösztöndíj kuratóriuma 2005.
évtől látja el feladatait. Az önkormányzat által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről
szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdésének,
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi üléstervéről szóló
155/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatnak megfelelően ezúton számolok be a kuratórium
tevékenységéről, az elmúlt évben odaítélt támogatásokról.

I. Az Ösztöndíj kuratórium 2010. évi tevékenysége

A 2010. évi önkormányzati választásokat követően a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a
közgyűlés a 134/2010. (X. 14.) Kgy. határozatával megválasztotta négytagú Ösztöndíj
kuratóriumát.
A 2010/2011. tanévre vonatkozó „Ösztöndíjpályázat 2010” kiírásáról még a korábbi
kuratórium döntött a 2010. június 30-ai ülésén.
Az ösztöndíj mértéke a rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 5.000 Ft és 10.000 Ft közötti
összeg/hó/fő, melyre az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében biztosított
támogatási keretösszeg 6.500.000 Ft volt.
A kuratórium 2010. november 25-ei ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról. A tagok
testületileg azon álláspontot fogadták el, hogy a minél nagyobb számú pályázó támogatása
érdekében egységesen 5.000 Ft/fő/hó összeget állapítanak meg hallgatóként, így a
rendelkezésre álló keret mértékéig a legtöbb pontot elért pályázókat részesítik támogatásban.

II. A 2010. évi támogatási körülmények, beérkezett és támogatott pályázatok

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalához összesen 332 db pályázat
érkezett. A döntés-előkészítő tevékenység során valamennyi benyújtott dokumentum
vizsgálata, bírálata megtörtént. 225 pályázat felelt meg maradéktalanul a kiírás együttes
feltételeinek, a többi különböző (formai, feltételbeli) okok miatt elutasításra került (a
csatolandó mellékletek, igazolások hiányoztak, a tanulmányi eredmény a pályázati
feltételeknek nem felelt meg, a hallgató nem államilag elismert oklevelet adó felsőfokú
intézmény hallgatója, a pályázat a beadási határidő lejártát követően került benyújtásra stb.)
2010. évben az önkormányzat 119 fő felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatót (10 hónapra
vonatkozó, havi 5.000 Ft/fő összegben) támogatott, akikkel sor került a támogatási szerződés
megkötésére. A pályázó hallgatók közül 11 kisebbségi származású tanuló – a települési
kisebbségi önkormányzatok javaslatával – is ösztöndíjban részesült.
A Rendelet 6. § (6) bekezdésben foglaltak, valamint a nyertes pályázókkal megkötött
támogatási szerződés 5.) pontjában foglaltak alapján a támogatottak kötelesek igazolni - az
oktatási intézmény által kiállított, eredeti iskolalátogatási igazolással - és legkésőbb 2011.
március 15-ig megküldeni a 2010/2011. tanév második félévére vonatkozó beiratkozásukat.
Azon hallgató esetében, aki nem küldte meg részünkre a 2010/2011. tanév második félévére
vonatkozó iskolalátogatási igazolását 2011. március 15-ig, a Rendelet 6. § (8) bekezdésében
foglaltak alapján nem került sor az ösztöndíj-támogatás aktuális részletének utalására; a
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fentiekben említett mulasztás miatt a hivatal 19 fő részére nem utalta a támogatás második
félévi részletét.

III. Az Ösztöndíj kuratórium 2011. évi tevékenysége

A közgyűlés a 8/2011. (II. 23.) önkormányzati rendeletével módosította a Rendeletét, mely
alapján lehetővé vált a fennmaradó ösztöndíjkeret felosztása. A két félévet tekintve
mindösszesen 1.025.000 Ft felosztásáról határozott a kuratórium. A rendelet módosítását
tekintve e kiegészítő döntés csak a II. félév döntéssel érintett és az azt követő hónapokra
vonatkozhat, így egységesen 4 havi támogatásról határozott a kuratórium 51 hallgató
esetében. Ezen pályázók közül - az előterjesztés előkészítésének napjáig - 41 hallgatóval a
támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás utalása folyamatban van.

IV. A megyei ösztöndíj-rendszer tapasztalatai, a későbbi tervek

A 2010/2011. tanévre meghirdetett és lebonyolított ösztöndíjpályázat tekintetében
gördülékenynek mondható a pályázatok döntés-előkészítő munkája.
A korábbi évek összehasonlításában sajnos hasonlóak az eredmények a tekintetben, hogy a
hallgatók nem elég körültekintőek. Gyakori volt a hiányosan benyújtott pályázat (hiányoztak
a csatolandó mellékletek, igazolások a dokumentációból), a tanulmányi eredmény a pályázati
feltételeknek nem felelt meg, a hallgató nem államilag elismert oklevelet adó felsőfokú
intézményben tanul, a pályázat a beadási határidő lejártát követően került benyújtásra stb.
A megítélt támogatások kifizetése sok esetben a pályázók figyelmetlensége miatt késve
történhetett meg (a tanulók részéről hibás adatok, bankszámlaszámok kerültek megadásra).
A második félévi iskolalátogatási igazolások megküldéséről a hallgatók számos esetben
megfeledkeztek, így ezzel elestek az ösztöndíj-támogatás második félévi részletétől. Sok
pályázó hallgatói jogviszonya megszűnt, amit sajnos nem jelzett, így a hivatal részéről a
tanuló felé külön utánjárást igényelt a támogatás megszűntetése érdekében.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 40/2011. (V. 26.) Kgy. határozata 3.
pontjában - a 2011. évi költségvetési helyzete miatt - úgy döntött, hogy a 2011/2012.
tanévben a Rendeletét nem alkalmazza, nem ír ki pályázatot a felsőoktatásban tanuló Nógrád
megyei illetőségű hallgatók támogatására, az ösztöndíjrendszert nem működteti.
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat
elfogadására:
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj kuratóriuma
2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről

A közgyűlés megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj
kuratóriuma tevékenységéről szóló beszámolót. A testület megállapítja, hogy a kuratórium
munkáját a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíjrendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendeletben meghatározott eljárás szerint,
hatékonyan végezte.

Salgótarján, 2011. június 9.

Barna János Béla
a közgyűlés alelnöke
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