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JEGYZŐKÖNYV 

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2010. AUGUSZTUS 31-ÉN TARTOTT  

SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
1.) Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló jelentés jóváhagyása 
       Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
       Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 
2.) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde szakmai beszámolója 2009/2010. 
      Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánná intézményvezető 
3.) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményi dokumentumainak  
     jóváhagyása 
     Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 
4.) Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája szakmai beszámolója 2009/2010. 
      Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika     
      tagintézményvezető, Király László intézményvezető 
5.) Cecei Általános Iskola intézményi dokumentumainak véleményezése 
     Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika     
     tagintézményvezető, Király László intézményvezető 
6.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
     Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
7.) Egyebek bejelentések  
 
 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
125/2010. (VIII. 31.) számú határozat: Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló jelentés 
jóváhagyása 
126/2010. (VIII. 31.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde szakmai beszámolójának 
elfogadása 
127/2010. (VIII. 31.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményi 
dokumentumainak jóváhagyása 
128/2010. (VIII. 31.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája szakmai beszámolójának 
elfogadása 
129/2010. (VIII. 31.) számú határozat: Cecei Általános Iskola intézményi dokumentumainak véleményezése 
130/2010. (VIII. 31.) számú határozat: Csatlakozási szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázathoz 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 18.00 
órai kezdettel tartott soros nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János  alpolgármester  
 Bölcskei Jenőné      
 Erős István  
 Erős Gábor 
 Horváth József                                  
 Salamon Lajos 
                            Szabó János 
 Szopori György  
 Zuppon Andrea települési képviselők 
                             
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
      Csőgörné Csősz Éva gazdálkodási főelőadó 
      Pekarek Istvánná intézményvezető 

    Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezető 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 10 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést 
megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Horváth József és Szabó János 
képviselőket javasolja.  

 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Horváth József és Szabó János 
képviselőt 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit 
javasolja. 
  
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 10 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal 
nélkül - 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak 
szerint elfogadta. 
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Napirendi pontok: 
 
1.)  Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló jelentés jóváhagyása 
        Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
        Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 
2.)  Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde szakmai beszámolója 2009/2010. 
       Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 
3.)  Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményi dokumentumainak  
      jóváhagyása 
      Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 
4.)  Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája szakmai beszámolója 2009/2010. 
       Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika     
       tagintézményvezető, Király László intézményvezető 
5.)  Cecei Általános Iskola intézményi dokumentumainak véleményezése 
      Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika     
      tagintézményvezető, Király László intézményvezető 
6.)  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
      Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
7.)  Egyebek, bejelentések  
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1.)     AZ     ÖNKORMÁNYZAT     VAGYONI     ÉS     PÉNZÜGYI 

HELYZETÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Képviselők az előterjesztést a napirendi ponttal kapcsolatban megkapták. Törvényi 
kötelezettség a jelentés elkészítése és közzététele. Határozati javaslatot az előterjesztés 
tartalmaz.  
Alap Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet. 
Felkéri a pénzügyi Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság 
véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.  
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy az önkormányzat 2010. évi I. féléves vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló 
beszámolót megtárgyalta, és jóváhagyásra, elfogadásra javasolja a képviselő-testületeknek. 
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy a miért az I. félévi költségvetést tárgyalják, nem a jelenlegi helyzetet? 
Már a féléves zárást a TÁKISZ elfogadta. Miért nem most tárgyalják?  
  
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Helyesbíti, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló jelentést jóváhagyása 
javasolja.  
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A jelentés tartalmának összeállításánál az önkormányzatok részére a féléves költségvetés 
adatai adhatják az alapot. A jelentés utal a folyamatban lévő pénzügyi teljesítésekre is. Az I. 
félévi beszámolóba beépül az óvodai intézményfenntartó társulás költségvetése, valamint a 
körjegyzőség költségvetése, mely előirányzatmódosítást is tartalmaz majd, ezeket a társult 
településeknek is meg kell tárgyalni, előzetesen véleményezni. Ezt követően tud majd 
határozatokat hozni, rendeletet alkotni Alap Község Képviselő-testülete.  
 
Horváth József képviselő:  
Az írásos beszámolóban a feltüntetett adatokon kívül a pénzkészletet mi terheli meg? Mire 
kell még számítani, mit kell még kiegyenlíteni? Például a beruházások, a TÁMOP pályázat? 
A záró pénzkészletet a folyó kiadásokon kívül (víz, villany, gáz) még mi terheli?  
 
Csőgörné Csősz Éva gazdálkodási főelőadó: 
A beruházások fogják még terhelni az óvodai, az iskolai, az orvosi rendelői felújítások. A 
tervezett és a képviselő-testület által jóváhagyott összegek.  
 
Horváth József képviselő: 
Szerinte ez 8 millió forint körül mozog.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az iskolai felújítást fedezi a cecei önkormányzat, mint a társulás gesztortelepülése; miután a 
pályázati forrás a gesztorhoz érkezett. A műszaki ellenőrt kell az önkormányzatnak külön 
finanszírozni. Az orvosi rendelő felújítására valamint az eszközbeszerzésre jóváhagyott 
összegek felhasználása most folyik.  Az iskolánál a könyvtár aljzatbetonozásának és 
burkolatcseréjének kivitelezési költsége pénzügyi teljesítésre vár. Az óvoda konyhájának 
felújítása tekintetében a műszaki ellenőrzés költségét vállalta az önkormányzat, továbbá az 
eszközbeszerzésre hagyott jóvá pénzforrást a testület, mely beszerzések folyamatban 
vannak. 
Folyamatosan zajlik a TÁMOP pályázattal kapcsolatos kötelezettségek kifizetése és az 
összegek igénylése a Támogatáskezelő Szervezettől.  
 
Horváth József képviselő: 
Az óvodai felújításra nyert pályázat benne van a beszámolóban.  
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Az előterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, aki annak tartalmával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
   
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
125/2010. (VIII. 31.) számú határozata: 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdésére hivatkozással készített - az önkormányzat 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről szóló részletes jelentés tartalmát jóváhagyja. 
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Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó a részvételt megköszönve az üléstermet elhagyja.  
 
 

2.) ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 2009/2010. 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti a megjelent intézményvezetőt, elmondja, hogy a szakmai beszámolóban kitér 
minden egyes területre. Megköszöni a munkáját.    
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
126/2010. (VIII. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde 2009/2010. évi szakmai beszámolóját előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az 
intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
 
 

3.) ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYI 

DOKUMENTUMAINAK JÓVÁHAGYÁSA 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a törvényi változásoknak megfelelően a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a Helyi Nevelési Program, az Intézményi Minőségirányítási Program, és a 
Házirend átdolgozásra került. A társult önkormányzatok valamint az óvoda érintett 
szervezetei a dokumentumokat egyetértően véleményezték. A szakértői vélemény is és az 
óvodák is elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a dokumentumokat a határozati 
javaslatban megfogalmazottak szerint.  
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 
127/2010. (VIII. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Alap-Alsószentiván-
Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és 
működtetéséről szóló megállapodás 8.1.2. pontjára – a társult települések 
önkormányzatai képviselő-testületének, az intézmény nevelőtestülete, alkalmazotti 
közössége, szülői szervezetei egyetértő véleményének birtokában az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde előterjesztés szerinti, 2010. szeptember 1-jétől hatályos 

a) Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
b) Helyi Nevelési Programját, 
c) Intézményi Minőségirányítási Programját, 
d) Házirendjét 

jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az 
intézmény vezetőjét értesítse.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

4.) CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPI TAGISKOLÁJA SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 2009/2010. 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-
vezető, Király László intézményvezető 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti a megjelent tagintézmény-vezetőt, elmondja, hogy a szakmai beszámolóban kitér 
minden egyes területre. Az iskola is részt vett a TÁMOP pályázatban. Megköszöni a 
munkáját, szakmai sikereket kíván.     
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
128/2010. (VIII. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagiskolája 2009/2010. évi szakmai beszámolóját előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az 
intézmény vezetőjét és a tagintézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
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Határidő: 2010. szeptember 15. 
 
 

5.) CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMAINAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető, 
Király László intézményvezető 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a törvényi változásoknak megfelelően a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a Helyi Nevelési Program, az Intézményi Minőségirányítási Program, és a 
Házirend átdolgozásra került. Gadányi Éva készítette az általános iskola szakértői 
véleményét, mely szerint a közoktatási intézményfenntartó társulás Alapi 
Tagintézményének pedagógiai programja jó alapot ad az iskolai nevelőtestületnek az 
egységes pedagógia gondolkodáshoz. 
Olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, melyben a gyermekek, a tanulók tudásának, 
képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe 
véve azt, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és 
tevékenység számos egyéb fóruma is. 
A pedagógiai programot a fenntartó önkormányzatoknak a fentiek figyelembevételével 
elfogadásra javasolja.       
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
129/2010. (VIII. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről 
szóló megállapodás 8.1.2. pontjára – a Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája 
előterjesztés szerinti, 2010. szeptember 1-jétől hatályos 

a) Szervezeti és Működési Szabályzata, 
b) Helyi Pedagógiai Programja, 
c) Intézményi Minőségirányítási Programja 

 jóváhagyása tekintetében előzetes egyetértő véleményét nyilvánítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről 
Cece Nagyközség Polgármesterét valamint az intézmény vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezető: 
Elmondja, hogy nem csak a TÁMOP-pal egészült ki, hanem az IPR-t is beledolgozták a 
dokumentumokba. Megköszöni a Képviselő-testületnek az iskolához való hozzáállását és a 
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pozitív és a negatív véleményeket is. Köszöni, hogy ilyen sokat tettek az iskoláért.  
 
Pekarek Istvánné óvodavezető: 
Ő is megköszöni a sok segítséget a Képviselő-testületnek.  
 
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezető és Pekarek Istvánné intézményvezető 
megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyják.  
 

 
6.)    AZ    ÖNKORMÁNYZAT    SZERVEZETI    ÉS    MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Előterjesztést és rendelettervezetet a kiküldött anyag tartalmaz, melyet kiegészíteni nem 
kíván. 
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott rendelettervezet.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
7.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága megküldte az önkormányzat 
részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi 
fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat. 
Az önkormányzatoknak 2010. szeptember 30.-áig kell a csatlakozási nyilatkozatot 
visszajuttatni. 
A pályázat keretében a továbbra is „A" és „B" típusú pályázati kiírást kell közzétenni. Az 
„A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre 
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
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A „B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2010/11 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzetséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésbe vagy 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázat kiírásának határideje: 2010. 
október 1. Benyújtás határideje: október 29., döntés határideje: november 23. Az 
önkormányzatnak egy tanulmányi félévre (öt hónapra) egy összegben kell átutalnia a 
megállapított támogatások összegét, melyek határideje: 2011. január 31., illetve 2011. 
augusztus 31. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban hozzászólás nem 
hangzott el, Méhes Lajosné polgármester szavazásra teszi fel a csatlakozási szándék 
kinyilvánítása melletti határozati javaslatát.    
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
130/2010. (VIII. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 
Kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 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. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a csatlakozási 
nyilatkozatot az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére küldje meg. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.40 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
  polgármester               körjegyző 
 
 
                Horváth József    Szabó János  
             jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 


