JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 3-án
16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Az ülés helye:

Millenniumi Ház
Bajót, Kossuth Lajos u 147.

Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester
Bognár Gábor képviselő
Buzás Kelemen képviselő, alpolgármester
Kriszeg Ilona képviselő
Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
Paul Zoltánné képviselő
Török Róbert képviselő
Dics Mária mb. körjegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket,
külön megköszöni, hogy a képviselők eleget tudtak tenni a rendkívüli ülésre szóló meghívónak, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Paul Zoltánné képviselőt kéri fel,
jegyzőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be.
Napirendi pont:
1. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Tóth Zoltán polgármester elmondja, hogy az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica
Önkormányzati ösztöndíj pályázat. A testületnek október 15-ig nyilatkoznia kell arról, hogy
csatlakozik-e hozzá vagy sem.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot
73/2012. (X. 3.) határozat
Bajót Község képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:
1. Csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához.
2. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013 évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok ki-

írása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
4. Legkésőbb 2012. október 15-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók
(„A” típusú pályázat), ill. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára és pályázatot az önkormányzat valamennyi fórumán közzéteszi. (A pályázati kiírások és űrlapok a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség hivatali helyiségében
vehetők át.)
5. A benyújtott pályázatok elbírálását és egyes hallgatóknak nyújtott összegek megállapítását saját hatáskörben végzi, kizárólagosan a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül.
6. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett 480.000 Ft-ot biztosítja.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Dics Mária mb. körjegyző
Az ülésen több napirend nincs, a képviselők részéről kérdés nem merül fel, Tóth Zoltán polgármester az ülést bezárja.

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Paul Zoltánné
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth Attiláné
igazgatási főmunkatárs
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