Ügyszám: 11/1-12/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 30-án
17.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

Jelen vannak:

Tóbel János polgármester,
Csipszer András alpolgármester
Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő
Vajai Gábor önkormányzati képviselő
Vajai Sándor önkormányzati képviselő
Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő

Összesen:

6 fő képviselő-testületi tag

Hiányzó:

Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: Döntés a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Tóbel János
Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Napirend megállapítása
Tóbel János
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 3. napirendi pontként vegyék fel a „Döntés az IKSZT
művelődésszervezői munkakör betöltéséről” tárgyú napirendi pontot.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
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85/2013. (IX.30.) Kt. határozat
Halimba község Önkormányzata Képviselőtestülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
ZÁRT ÜLÉS
1.

Döntés a Hársfa Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde felújítására kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előadó: Tóbel János polgármester
ZÁRT ÜLÉS VÉGE

2.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójának meghirdetése
Előadó: Tóbel János polgármester
ZÁRT ÜLÉS

3.

Döntés az IKSZT művelődésszervezői munkakör
betöltéséről
Előadó: Tóbel János polgármester

Napirend
2. BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának meghirdetése
Előadó: Tóbel János polgármester
Tóbel János
Az Oktatási Minisztérium 2001. évtől kezdődően útjára bocsátotta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az esélyteremtés érdekében, a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására. A helyi
önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, a
csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben történő regisztráció szükséges. A regisztrációt
követően le kell tölteni a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról” című dokumentumot, melyet meg kell küldeni a Támogatáskezelő részére. A
Csatlakozási nyilatkozat beküldési ideje 2013. október 11. A pályázat kiírásának határideje
2013. október 14. A pályázati kiírást az önkormányzat a helyben szokásos módon
(önkormányzat honlapja, hirdetőtábla) közzéteszi. A pályázat beadásához az EPER-Bursa
rendszerben a pályázónak is regisztrálnia szükséges.
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Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegyenek részt a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulóján is, valamint az önkormányzat a 2014. évi
költségvetésében erre a célra 380 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot különítsen el.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatát:
87/2013.(IX.30.) Kt. határozat
Haliba község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az
Emberi
Erőforrások
Minisztérium
által
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulóján is részt kíván venni, mert fontosnak
tartja a szociális helyzetük miatt rászoruló
egyetemi és főiskolai hallgatók, ill. felsőoktatási
intézménybe
jelentkezni
kívánó
fiatalok
támogatását, így meghirdeti a 2014. évi
fordulóban történő részvételt.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében erre
a célra 380 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot
különít el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
az „Általános Szerződési Feltételek” elfogadását
igazoló „ Csatlakozási nyilatkozatot”-ot
Támogatáskezelő címére küldje meg és
gondoskodjon a 2014. évi költségvetésben a 380
e Ft-os előirányzat biztosításáról.

Felelős:
„Csatlakozási
nyilatkozat”
megküldése,
a
pályázat kiírása:
polgármester
Határidő: „ Csatlakozási
nyilatkozat”
megküldésére: 2013. október 11.
A pályázat kiírására: 2013. október 14.
A pályázat elbírálására:
2013. december 14.
Pénzösszeg biztosítása:
2014.
költségvetés tervezésekor

évi
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Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 18.45 órakor bezárja.

K.m.f.
Tóbel János
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

