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Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 11-én
megtartott rendkívüli üléséről.
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Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 11-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári György
Szijártó József
Jilling Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a
továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli
testületi ülésen.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához való csatlakozásról

Gáncs István
polgármester

2./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való
csatlakozásról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az előző testületi-ülésen elnapolásra került az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntés. A testületi-ülés után nem sokkal kiírásra került a
2012-es forduló pályázata, mivel azonban a csatlakozási nyilatkozatoknak 2011. október 14ig be kell érkezni, ezért szükséges a rendkívüli ülésen döntést hozni. Már az előző testületiülésen is elmondtam, hogy bizonytalan a 2012. évi költségvetésünk így át kell gondolni, hogy
vállaljuk-e az évi 500 e Ft kifizetését nem kötelező önkormányzati feladat ellátására. A
pályázati kiírás alapvetően nem tér el az előző éviektől, lényeges eltérés az, hogy az
elektronikus pályázati rendszer használata kötelező, valamint változtak a határidők.
Javaslatom az, hogy az önkormányzat ne csatlakozzon a következő évi Bursa Hungaricához,
tekintettel - mint már említettem - az önkormányzat bizonytalan anyagi helyzetére.
Jilling Tibor képviselő: Az én véleményem az, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungaricához
úgy, hogy kevesebb pályázót támogassunk kevesebb pénzösszeggel.
Szijártó József képviselő: Nekem is az a javaslatom, hogy ne csatlakozzunk a 2012. évi
pályázathoz. A B típusú pályázóknak megállapított támogatást még kifizetjük, de új
kérelmeket már nem fogadunk el.

Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotta:

Tengelic Község Önkormányzatának
74/2011. (X.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2012. évi fordulójához nem csatlakozik.

2./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
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Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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