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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

17/2010. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. december 1-jén 1600 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 
Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Balázs János Ferenc képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bejött a hivatalba Gazsó Tamás Ferencné, hogy a lányának az iskolában szóltak, hogy létezik a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, amiben részt vehetne. Ebben a programban szerepel a 
balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium is, és a lánya itt szeretne tovább tanulni. A Programba való részvételhez az 
önkormányzatnak kell benyújtania a pályázatát. Ebben a programban a hátrányos helyzetű nyolcadikos tanulókat lehet 
elindítani, és a középiskolai tanulmányokat támogatja. A tanulók kollégiumban laknak. Havi, vagy egyszeri 
önkormányzati ösztöndíjat is meg lehet állapítani a tanulóknak, de én úgy gondolom, hogy láttuk a 2011. évi 
koncepciót, beszéltünk arról, hogy a beiskolázási segélyt megszüntetjük, nem nyújtottunk Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjat a főiskolásoknak, egyetemistáknak, ezért véleményem szerint ösztöndíjat nem tudunk 
felvállalni, viszont Gazsó Nikolett ez irányú tanulmányainak támogatását javasolni tudom. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
A Polgármester felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy Gazsó Nikolett Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételét ösztöndíj nyújtása nélkül támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

115/2010. (XII.1.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
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A képviselő-testület támogatja, hogy Gazsó Nikolett (lakcím: 2657 Tolmács, Béke u. 
27., született: Balassagyarmat, 1997.01.07., anyja neve: Szász Andrea) nyolcadik 
évfolyamos tanuló Tolmács település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat elviekben támogatja az általa delegált diákot, de számára a 
programban való részvétele idejére – az önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi 
helyzetére és a költségvetés szűkösségére való tekintettel – tanulmányi ösztöndíj, 
valamint egyszeri szociális támogatás, illetve bármilyen anyagi támogatás nyújtását 
nem tudja biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a képviselő-testület ülését. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 
Balázs János Ferenc 

képviselő 
 


