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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2018. május 25-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 kódszámú  "Humán szolgáltatások fejlesztése 

Várpalota térségében" elnevezésű pályázat keretében a ,,Várpalota visszavár” 

felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj bevezetése 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens  

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

 

  Humán Erőforrás Bizottság 

   

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó aljegyző jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 kódszámú  "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota 

térségében" elnevezésű pályázat keretében lehetőség van a továbbtanuló fiatalok számára 

biztosítandó tanulmányi ösztöndíj bevezetésére.  

 

Várpalota Város Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató 

várpalotai fiatalok számára a Várpalotához történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje 

alatt felmerülő költség enyhítése és a várpalotai hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása 

céljából alapítja meg a „Várpalota visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjat. 

 

A pályázatot olyan várpalotai állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos hallgató 

nyújthatja be, aki a pályázati felhívásban meghatározott hiányszakmában az első diploma 

megszerzése érdekében végzi tanulmányait, és vállalja, hogy tanulmányai befejezése után 5 

évig Várpalotán vállal munkát. 

 

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-

testületének Humán Erőforrás Bizottsága írja ki minden év június 30. napjáig. A beérkezett 

pályázatokat a Bizottság tárgyév október 31. napjáig bírálja el 

 

A „Várpalota visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos szabályzat az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak 

alapján hozza meg döntését!  

 

 

 

Várpalota, 2018. május 08.      

 

   

 

 Campanari- Talabér Márta 

     polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 25-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2018. (V.25.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Várpalota visszavár” 

felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat szabályzatát az EFOP-1.5.2-16-2017-

00010 kódszámú  "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" 

elnevezésű pályázat időtartamára, a 2018/2019, valamint a 2019/2020. 

szeptemberében kezdődő tanítási évre. a jelen határozat melléklete szerint megalkotja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Szabályzat 

aláírására.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a Humán Erőforrás Bizottság elnökét, hogy a 

Szabályzatban rögzített határidőig a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Galambos Szilvia, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke    

Végrehajtásban közreműködik:  Varga Szilvia humánügyi referens  

 

 

V á r p a l o t a, 2018. május 25. 

 

        

 

Campanari-Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 

        polgármester       jegyző 
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