
Hegyesd község Onko rmányzata Képvis elő-testülete
8296. Hegyesd. Zrínyi u.1.

Szám: I402-8l2a15.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkornrányzata Képviselő{estülete 20I 5 . szeptember 1 6.- án
(szerdán) 7 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvrirros üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, ZÁnyiu.l.

Jelen vannak:
Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő
Kovács Krisztián képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Pókóné Román Katalin képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönyvvezetőz

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 4 ftí jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadjík e|.

A képviselő-testiilet határozathozatal nélktil, egyhangúIag, 4 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Napirendet: 1.1 Vegyes, aktuális ügyek

a.) szociális célú t,uzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásrapáIyázat

b. ) Burs a Hun gari c a F el s ő oktatás i Önkormán yzati Ö sztöndtlp ály azathoz
csatlakozás

Előadó: Stark Sándor polgármester



Napirend:

a.) szociális célú t:lnelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásrapályánat

Stark Sándor polgármester tá4ékoztatta a képviselőket, hogy a szociális célú ttizelőaíryag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támtogatásrapályézatot lehet benyújtani 2015. szeptember
30-ig. Az önkormányzat 4 m3 kanénylombos űzifára pá|yázhat. Saját fonásként 5080-ft-ot
kell biztosítani, valamint a fuvar költséget. Javasolta apályázatot benyújtani.

Stark Sándor polgármester kérte a határozat terv ezet elfogadását.

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és Ártőzkodás nélkiil
meghozta az a|éhbi

28/2015.(X.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község ÖnkormanyzataKépviselő-testülete atelepülési
önkormányzatok szociáli s célú ílzelő any ag vásárláshoz kap csolódó
kiegészitő támo gatásáról szóló 46 l 201 4.(IX.25.)BM. rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be szociális célű luzifa vásárlásara.
Önkormányzat általigényelt mennyiség: 4 m3 keménylombos tiízifa.
Az önkormányzat 5080.-ft. plusz fuvar költsóget önerőként költségvetéséből
biztosítja.
Képviselő-testiilet a szociális túzifáhan részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
Képviselő-testiilet felhatalmazza apolgármestert a pályínat benyújtására.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Hatáirdő:2015. október 1 .

b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztőndíjpályazathoz csatlakozás

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 2015. október 1-ig lehet csatlakozni a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztőndijpáIyazathoz. Javasolta a csatlakozást.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangílae 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil meghozták az alábbi.'

29t2075.gx.16.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtesttilete az Emberi
Erőforrások Minisztériummal együttműködve csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására |étrehozott
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi pály ázati fordu lój ához.

Képvi selő-testtil et felhatalmazza a pol gármestert a szándék -nyl|atkozat
aláírására.

Utasítja a jegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./ részére kiildje meg, a pálryázat

kiírásáról gondoskodjon.

Felelős :_ Takács Lászlőné
jegyző

Határidő:_ 2015. október 1.

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 7,I5 őrakor
bezárta.

k.m.f.t.
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