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Száma: 1093-8/2016.

Jegy zőkőnyv
KészÜlt: HegYesd
ÖnkormányzataKépviselő-teshilete által2016.szeptember
22_én
(csütörtökön)|Ö3':9
18 órakormegtartott rendkívtili nyilvános
üléséről.

Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zúnyi u.l.
Jelen vannak: stark sándor
Imre Gabriella
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Stark Sándor Polgármester

jegyző
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hogY a testtileti Ülés határozatképes, hisz

a

i

jegyzőt, valamint a képviselőket.
Megállapította,
kepviselo jelen van, az ülést megnyitotta.
Kérte

a kéPviselőket fogadják el a meghívóban

ponfot.
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b.) szociális célútuzelőanyag vásrárlásh
ozkiegészítő támogatás igénylése

Előadó: Stark Sándor polgármester

b)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztőndíjpályánathoz csatlakozás

Stark Sándor polgármeste elmondta, hogy 2016. október 3-ig lehet csatlakozni a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Kérte a képviselők
véleményét.

Fekete Róbertné képviselő javasolta a csatlakozást.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangulag 3 igen szavazatta| meSlozték az
alabbi:
37 t2016"(Ix.22)Ökt.sz. h a t á r o z a

t

község Önkormányzata Képviselőtesti,ilete az Emberi
Erőforrások Minisztériummal együttműködve csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására |étrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
Hegyesd

2017

. évi pá|y ázati fordulój ához.

Képviselő-testiilet felhataLmazza

a

polgármestert

a

széndék-nyilatkozat

aláirására.

Utasítja a jegyzőt, hogy

a

szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./ részere ktildje meg, a pélyáaat
kiírásáról gondoskodj on.

,

Felelős:TakácsLász|őné
jegyző

Határidő: 2016. október

3.

a.) szociális célútvzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő tétmogatásrapÍlyéuat

Stark Sándor polgármester

té$ékoztatta a képviselőket,

hogy a szociális céIÚ tuzelőarryag

vásarlásához kapcsolódó kiegészítő tímogatásrapá|yínatot lehet benyújtani 2016. szeptember
30-ig. Az önkormányzat 16 m3 keménylombosűzifárapáIyátzhat. Saját fonásként20.320--ftot kell biztosítani, valamint a fuvar költséget. Javasolta apélyázatot benyújtani.

Képviselő-testíilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal megltozta az alábbí:

38l2016.(IX.22)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

község Önkormányzata Képviselő-testiilete a települési
önkormányzatok szociális célútuzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szőlő 4612014.(IX.25.)BM. rendelet a|apjén

Hegyesd

támo gatási

i

gényt nyúj t b e szo

ci áli

s célílűzif a v ás árlás ír a.

3

Önkormanyzat általigényelt mennyiség: 16 m3 keménylombos ttízifa.
Az önkormányzat 20.320.-ft. plusz fuvar költséget önerőként
költségvetéséből biztosíd a.
Képviselő-testiilet a szociális űzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.

Képviselő-testiilet felhatalmazza apolgármestert apályázat benyújtására.

Felelős: StarkSándor Polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30

.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy lehetőség lesz önkormányzati utak kezeléséhez,
karbantartásához erő- és munkagépekbeszerzésére, pályínat benffitására. Amennyiben több
település összefogásával valósul meg a beruhézás plusz pontokat kaphatnak. Előzetes
fuajánlat a|apján egy traktor, hozzá kapcsolódó pótkocsi, hóeke,sószóró,

költsége 10"5l6.912.-ft. A páIyazathoz25

oÁ saját

padkakasza bruttó

fonást kell biztosítani.

Fekete Róbertné képvisető véleményeszerint önállóan pályazzanak,nehéz egyeztetní az
eszközök hasznáIatát A felsorolt eszközök biztosítanák azutakrendszeres karbantartását.

Stark Sándor polgármester kérte a jegyzőt, amennyiben megjelenlkapáIyázattárgya|lanak
a páIy ázattől, addi g ké{ enek ár q ánlatot.
Megköszönte

a

képviselők megjelenésétés a rendkívüli nyilvános ülést 18,20 órakor bezélrta.
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