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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október 12-én 16:30 

órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről: 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 

             8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László, polgármester 

  Vasáros István, alpolgármester 

  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Kolláth Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A rendkívüli ülés indoka, hogy rövid a rendszerhez való csatlakozás határideje. Ismerteti a 

meghívó szerinti napirendi pontot. Aki a napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

52/2011. (X. 12.) HATÁROZATA 

 

A 2011. október 12-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. október 12-i 

rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

              1.  Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012.   

                   Előadó: Pék László, polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 1.  Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012.   

      Előadó: Pék László, polgármester 
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Pék László, polgármester: Az előterjesztés megkapták. Eddig Kékkút Önkormányzata ezen 

a pályázaton nem vett részt, mivel másfajta támogatást kaptak a diákok. Idei évben a 

rendeletet nem tudták alkalmazni.  

Aki a csatlakozást elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

53/2011. (X. 12.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. 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.  

Utasítja a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pék László, polgármester: A pályázatnak vannak kritériumai, amit be kell vállalni. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő: Ha belépnek, akkor már nem lehet kilépni. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Anyagi kötelezettségvállalást ez a döntés még nem jelent, 

mivel a beérkező pályázatok alapján döntenek. Jóvá kell még hagyni a pályázati szabályzatot, 

és a kiírásokat. 

 

Pék László, polgármester: Aki a pályázati kiírásokat és a szabályzatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

54/2011. (X. 12.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások és szabályzat jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat, 

valamint a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésének feltételeiről szóló 

szabályzatot jóváhagyja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

 

Határidő: 2011. október 17. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az ösztöndíj úgy áll össze, hogy van, amit az önkormányzat 

állapít meg, még egyszer annyit ad a diák számára az állam, mindamellett a megyei 

önkormányzat is támogathatja. Ez havi összeg. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő: Jövedelemösszegtől függő? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Nem, szociálisan hátrányos helyzetű, nincs jövedelemhatár 

sem a központi jogszabályban, sem a szabályzatban. Inkább rangsor van, pl. árva, félárva 

elsőséget élvez. Mindszentkálla tekintetében úgy van, hogy mindenkit támogatnak, aki 

pályázik, csak differenciálnak a jövedelmi helyzet alapján. 

 

Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a 

részvételt – az ülést 16:40 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester             körjegyző 

 

 

 


