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Rád Községi Ö.kományzat Képviselórestiileének r.ndkivlili ülését, az önlományat
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Az Enbei E!öfóíások \,1inisztéíiüna negbizásíbó] e Emberi Eröloíás Tánogatáskezélö
20]], szeDtenber 6án nvih pályázal keretében fuechjldene a Burs" ltungarica
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Á javaslal elfogadás alapján kéren elfogadni a Nltélrelt, és a §aiakozáslól valmint É
cl;knlikus adatnázh használatáról szóló h-_rihrkozatot, valaúini a 2013 október ]4_én
kináya kerüló pól!{z.l helyi fllhiráránük szöI€gét,
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Halíroznti iav!slat:
Rád Községi Öíkornánrzat KéFviseló_tstilleie elfogadja a Busa Hungarica Fe]sóokiatási
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l€l;okalási hallcatók l,A'' 1ipusú pá].!áali kinás) és a felsóoklatásj tanulrnányokal kezdeni
knÁnó (,.B" tipusú pil)&ati kiirá' 1ialalok szánára. A Pál)ázad kiirÁb a hátánFs
szociális hel}zöt jövedelen]ú!árát az eg,v fóre esó őregségi í$edijmitrnNm kéczeiesében:
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