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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
október 08-án 1530 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Budai Bernadett, Erdélyi Antal, Horváth 
Melinda, Karádi Mihály, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Farkas 
Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Benkőné Remport Lilla, Dr. Kovács Zoltán képviselők 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Tulok Gabriella oktatási szakreferens 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000.(V.3.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Tulok Gabriella oktatási szakreferens: 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2013. évi pályázati fordulójának dokumentumait.  A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja 
tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, 
mind pedig önkormányzati forrásokat kíván mobilizálni.  Felhívta a figyelmet arra, hogy a Bursa Hungarica 
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Ösztöndíjrendszer pályázati rendje megváltozott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben indítja el a pályázatok kezelését. Elmondta, 
hogy az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az 
önkormányzatoknak a csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2012. 
október 15-éig meg kell küldeni, valamint a regisztrációt is el kell végezni a fent leírt elektronikus 
rendszerben. A nem regisztrált önkormányzatok részéről beküldött, nem az EPER-Bursa rendszerből 
kinyomtatott, nem a határidőre megküldött csatlakozási nyilatkozatot a támogatáskezelő nem fogadja el. Az 
elmúlt években 3 millió forintot szánt éves költségvetéséből az önkormányzat erre a lehetőségre. Az előző 
évről bevállalt „B” típusú ösztöndíjra 145 ezer forint kötelezettséget jelent, a 2012-es vállalás 285 ezer forint  
volt, a korábbi években többen pályáztak a „B” típusú ösztöndíjra.  
 Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy vállalja-e a 3 millió forintot a 
jövő évben, vagy megnöveli, vagy pedig csökkenti. Celldömölkön lakó családok gyerekeinek tanulását 
tudják ezzel segíteni. Javasolta, hogy támogassák ezzel a celldömölki felsőoktatásban részesülő fiatalokat. 
 
 Tulok Gabriella oktatási szakreferens: 
 
 Örülne, ha ez a támogatási rendszer továbbra is fennmaradna, a 
tavalyinál sokkal több érdeklődő van már. 
 
  A képviselőtestület az elhangzott javaslatok alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 200/2012.(X.08) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület megküldi nyilatkozatát az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, melyben vállalja, a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati 
fordulójához való csatlakozást. A Képviselő-testület 2013. évi 
költségvetésében e célra 3 millió forintot biztosít. 
  
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő: azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000.(V.3.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
  
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Farkas Gábor jegyző: 
 
Ismertette a rendeletmódosítás okát. A jelenleg érvényben lévő rendelet szerint szeptember 15-e a 
határideje a közlekedési támogatási igény benyújtásának. Első osztályosok esetében mód lenne a kérelmek 
befogadására, ha október 15-éig kitolnák a kérelmek benyújtásának határidejét. 
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  A képviselőtestület az elhangzott javaslat és a rendelet-tervezet 
alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
  

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2012.(X.08.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 11/2000.(V.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 Fehér László polgármester: 
 
Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 


