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TÁRGYSOROZATA

1./ Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

Nyírgelse, 2011. október 13.

Görög László
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. október
13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics
Anna, Kulin Béla képviselők
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1200-kor
megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel mind a 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontot.
1./ Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Dr. Lakatos Péter jegyző: a tavalyi évben is csatlakozott a Képviselő- testület a
Bursa Hungarica pályázathoz. Október 14-ig kell a csatlakozási szándék
kinyilvánításáról a határozatot megküldeni. A beérkezett pályázatokat majd
december 05-ig kell elbírálnia a Képviselő- testületnek. Most csak arról kell
döntést hozni, hogy a Képviselő- testület egyáltalán kíván e csatlakozni a
pályázathoz, konkrét összegről akkor is rá ér dönteni, amikor megvan, hogy
hány fő kíván pályázni. A tavalyi évben 5 fő adta be a pályázatát, s 250 e Ft
összeget terveztünk be erre a célra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
68/2011.(X.13.) h a t á r o z a t a
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a BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról
A Képviselő- testület
csatlakozni kíván az ösztöndíj pályázathoz, s a
támogatás mértékéről - a pályázók létszámának
függvényében- később hoz döntést

Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
1230-kor bezárja.
k.m.f.
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