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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 24-én tartott
nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 4 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kukucskáné Laboncz Mártát és Tarcali Gyulánét javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Kukucskáné Laboncz Márta és Tarcali Gyuláné.
1./ Napirendi pont
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előadó:Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester: A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz minden évebn
csatlakozunk. Már az előző ülésen is volt szó róla. Ehhez szükségünk van egy testületi
döntéshez. A csatlakozási határidő: 2012. október 26-a. A pályázatok benyújtási határideje:
2012. november 23-a. Az ösztöndíj rendszer a tavalyiakhoz képest sokat változott.
Az önkormányzatnak regisztrálnia kell a megadott honlapon, és a pályázóknak ezután saját
maguknak kell feltölteni a jelentkezéshez szükséges adatokat. A pályázható összeg nem
változott. Az önkormányzati önrészhez nyújt összegében azonos támogatást az állam. Ez a
maximum havi 5.000.- Ft önkormányzati önrészhez havi 5.000.-Ft állami hozzájárulást jelent.
Javaslom, hogy az önkormányzati önrészt havi 5.000.-Ft/fő támogatási összegben határozzuk
meg.
Van-e kérdés?
Kukucskáné Laboncz Márta: Idén is van „A” és „B” típusú pályázat?
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Soltész Ferenc Dávid: Igen. Az „A” típusút a már most egyetemen, főiskolán hallgató diákok
nyújthatják be, a „B” típusút pedig a középiskolában most továbbtanulás előtt álló diákok.
Tarcali Gyuláné: Van jövedelem határ a pályázat benyújtásával kapcsolatban?
Soltész Ferenc Dávid: A pályázat szociálisan rászorult hallgatóknak van kiírva, de az erről
rendelkező kormányrendelet nem mondja ki, hogy ki tekinthető szociálisan rászorultnak. Az
önkormányzat ezt meghatározhatja.
Szabó Béla polgármester: Azzal a javaslattal élnék, hogy ne szabjunk külön feltételt a
szociális rászorultsággal kapcsolatosan, mivel kevés főiskolás, egyetemista hallgatónk van a
faluban. Mindenki nyújtsa be a pályázatot. Ha ezt szabályosan tette meg, mi elfogadjuk.
Amennyiben a központ nem fogadja el, majd ő elutasítja. Én azt gondolom, hogy minden
tanulót segítsünk ezzel a támogatással.
Szécsi Bálint: Azt javaslom, hogy a könyvtárban nyújtsunk segítséget a pályázni kívánók
számára mivel nem mindenkinek van internet elérhetősége.
Szabó Béla polgármester: Egyetértek. Amennyiben nincs több felvetés, szavazásra teszem fel
a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához kézfenntartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
87/2012.(X.24.)Kt.
határozata

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához
történő csatlakozásáról.

A képviselő-testület:
A Képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról,
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
keretében 2013. évben havi 5.000.- Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: Az első dolog, amiről szeretnélek tájékoztatni benneteket az, hogy a
kormány lehetőséget biztosít arra, hogy a rászorulóknak fát vásároljunk kedvezményesen.
Terveim szerint 250 köbméterre nyújtjuk be az igényt. Úgy gondolom, hogy a tél
átvészeléséhez a legrászorulóbbaknak ennyivel segítenünk kell. Ez körülbelül 1 MFt-ba fog
kerülni önkormányzatunknak.
A másik dolog a körjegyző úr költségtérítése. A szeptember 12-ei ülésen megszavaztuk a
körjegyző úr költségtérítést. Ezt ugyebár együttes testületi ülésen kellett volna megtenni, hogy
a kifizetés a körjegyzőség költségvetéséből történjen. A legutóbbi közös testületi ülésen ezt
meg is tettük. Most a szeptember 12-i határozatunkat vissza kell vonni november hónaptól.
Így a kifizetés novembertől nem az önkormányzat, hanem a körjegyzőség költségvetését
terheli.
Aki egyetért azzal, hogy vonjuk vissza az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
78/2012(IX.12.) határozatát a körjegyző költségtérítéséről, az kérem kézfenntartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
88/2012 ( IX.12.) Kt.
Határozata
a körjegyzői költségtérítés visszavonásáról

A képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2012. november 1-ei
hatállyal visszavonja Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 78/2012. (IX.12.)
határozatát Soltész Ferenc Dávid körjegyző költségtérítéséről.

Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: november 1.

Szabó Béla polgármester: Van-e még valakinek kérdése?

Mivel kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.
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/: Szabó Béla :/
polgármester
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körjegyző

Kukucskáné Laboncz Márta

Tarcali Gyuláné

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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