
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

T/1-7/2018.    J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 11-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
00

 óra 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Kónya Edina alpolgármester 

Gecsei Péter  

Szabó Gábor 

Takács Katalin képviselők 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés 

határozatképes, mivel Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 

fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött 

napirend elfogadását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2018. (XI. 8.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyta jóvá 

Napirend: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

 

1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

2. Bursa Hungarica pályázat benyújtása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

1. napirendi pont 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Az önkormányzatnak 2013-ban kellett elfogadni az első Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, mely 5 évre szól, így idén kell megalkotni a következő 5 évre 

szóló programot. A korábbi programban megfogalmazott problémák megoldását és az 

intézkedési terv megvalósulását is átnézték, és ehhez képest állapították meg a jelenleg 

fennálló problémákat, majd az ezek megoldására szolgáló intézkedéseket. A pályázatokon 
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történő részvétel feltétele a program megléte. Az új Program hatályba lépésének dátuma 2018. 

szeptember 12. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a Program elfogadására irányuló 

határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2018. (IX. 11.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Program 2018. szeptember 12-

én lép hatályba. 

 

2. napirendi pont: 

Bursa Hungarica pályázat benyújtása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. Idei évben is lehet csatlakozni a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. A feltételek változatlanok. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2018. (IX. 11.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és az Ösztöndíjpályázat 

2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja. 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy az „A” és „B” típusú pályázatokat kiírja. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer keretében a 

beérkezett pályázatokról hozott döntést az alapkezelő által üzemeltetett elektronikus 

rendszerben rögzíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatokat a 

nevében írja alá, valamint utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírások helyben 

szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Szalay Imre polgármester 

Határidő: az ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóban meghatározott határidő 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
35

 órakor 

bezárja.  

Kmf. 
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 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

                          polgármester jegyző 


