
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. október 12-én 11.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Káli Magdolna képviselő 

   

Távolmaradását bejelentette: 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Kertész Mártonné vezető főtanácsos 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes. Lutár Mária körjegyzőt távollétében 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos helyettesíti. 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a rendkívüli ülés javasolt napirendi pontját.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi  

     fordulójához  csatlakozás 
 

 

 

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójához csatlakozás 

 

Balassa Balázs polgármester: 2013. évre vonatkozóan kiírásra került a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat. Az idei évben annyi változás történt, hogy amennyiben a 

település csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez elektronikus regisztrációt követően teheti ezt 

meg. Változás még, hogy a pályázni kívánó tanulóknak is ebben az elektronikus rendszerben 

kell a pályázati adatlapot feltölteniük.  Az elmúlt évben az önkormányzat hallgatónként 3500 

Ft/hó támogatást biztosított abban az esetben, ha az öregségi nyugdíjminimum 2,5 szeresét, 

azaz 71.250 Ft-ot a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg. 

Javasolom, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez az 

önkormányzat 2013. évben is csatlakozzon, a korábbi években meghatározott összeghatárok 

megtartásával. 

  

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

101/2012.(X. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2013. évi fordulójához. 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási, valamint az 

elektronikus adatbázis használatára vonatkozó nyilatkozatot írja 

alá és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 

alapfeltételeknek és a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 

elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és 

„B” típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé. 
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Határidő: 2012. október 26. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.30 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Kertész Mártonné 

polgármester       vezető-főtanácsos 

 


