SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. december 17-én megtartott
nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17én megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak: Rogán Valéria polgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Nemes László képviselő
Illés József képviselő
Hán Zsolt képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Csató Melinda jegyzőkönyvvezető
Rogán Valéria polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5 jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
N a p i r e n d:
1/ Futball Klub Szakonyfalu hitel kérelme.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
2/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára beérkezett
pályázat elbírálása.
Ea.: Rogán Valéria polgármester

Napirend tárgyalása

1/ Futball Klub Szakonyfalu hitel kérelme.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet
a Futball Klub Szakonyfalu kamatmentes kölcsön iránti kérelméről.
Elmondta, hogy a Futball Klub Szakonyfalu az MVH felé benyújtott pályázatával
4.578.963,- Ft támogatást nyert Sportöltöző felújításra, melyhez 617.573,- Ft kamatmentes
kölcsönt kér az önkormányzattól.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2013. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Klub
Szakonyfalu (továbbiakban: Egyesület) részére 617.573 Ft összegű pénzintézeti
tevékenységnek nem minősülő döntés keretében visszatérítendő támogatást biztosít
az alábbiak szerint:
1.A visszatérítendő támogatás összege kizárólag a Sportöltöző felújításához
használható fel, az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 1553232144
számú határozatával támogatott projekt keretében.
2.Az Egyesület a támogatást a projekt keretében benyújtott kifizetési kérelem
teljesítését követő 10. napig, de legkésőbb 2014.04.30-ig köteles visszafizetni
Szakonyfalu Község Önkormányzata költségvetési számlájára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Rogán Valéria polgármester

2/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára beérkezett
pályázat elbírálása.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára beérkezett pályázatról.
A képviselő-testület véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
118/2013.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójában A” típusú
kiírásra benyújtott pályázata alapján Gáspár Krisztina 9983 Szakonyfalu Fő út
52/A. szám alatti lakost 10.000,- Ft/hó támogatásban részesíti 5 hónapon keresztül.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Több napirendi pont nem volt.
Rogán Valéria polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Szakonyfalu Község Polgármestere
9983 Szakonyfalu, Fő út 120.
Tel/fax: 06-94/534-018
Adószám: 15423816-2-18
Honlap: www.szakonyfalu.hu
e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 17-én (kedd)
17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatali helyiségében ülést tart, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Futball Klub Szakonyfalu hitel kérelme.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
2/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára beérkezett
pályázat elbírálása.
Ea.: Rogán Valéria polgármester

Szakonyfalu, 2013. november 5.

Tisztelettel:
Rogán Valéria sk.
Polgármester

Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

Jegyzőkönyv 3. számú melléklete

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. december 17.-i ülésére
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójára beérkezett pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a képviselő-testület szeptemberi ülésén hozott döntésének megfelelően
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához. A csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2013. október 11-ig kellett
megküldeni.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a
felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi
költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A pályázatok benyújtási határideje 2013. november 15. volt. Eddig a határidőig 1 pályázó
adta be pályázatát az „A” típusú pályázatra. A pályázat bírálati döntését ÁSZF szerint
legkésőbb 2013. december 14-ig kell a EPER-Bursa rendszerben rögzíteni.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap 2013/2014 tanév II. félév és a 2014/2015,
tanév I. féléve. Az ösztöndíjat adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Az
önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat köteles
minimum 1000 forint havi támogatásban részesíteni.
A támogatás összesített adatait 2013. december 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján
nyilvánosságra kell hozni, illetve a pályázókat a döntésről az EPER-Bursa rendszeren
keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni, valamint pályázatkezelő rendszerben
lezárt, kinyomtatott, aláírt döntési listát és az „A” típusú pályázat esetén a hallgatói
jogviszony igazolást a Támogatáskezelő részére postai úton meg kell küldeni.
A megítélt támogatás összegét az önkormányzat köteles tanulmányi félévenként az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára átutalni a tavaszi szemeszterre
2014. január 31-ig, az őszi szemeszterre pedig 2014. augusztus 31-ig.
A beérkezett pályázat megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek a pályázó csatolta hallgatói
jogviszonyának igazolását, illetve a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelemről szóló igazolásokat. A pályázó felsőoktatási intézményben, felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében, teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben folytatja
tanulmányait. A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme
alapján hátrányos szociális helyzete megalapozott.
Javaslom, hogy 10.000,- Ft/hó támogatásban részesítsük a pályázót.

Határozati javaslat:

1. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójában A” típusú
kiírásra benyújtott pályázata alapján Gáspár Krisztina 9983 Szakonyfalu Fő út
52/A. szám alatti lakost 10.000,- Ft/hó támogatásban részesíti 6 hónapon keresztül.
Határidő: határozat közlésére, döntés rögzítésére 2013. december 14., támogatás
utalására: 2014. január 31., illetve 2014. augusztus 31.
Felelős: határozat közlésére: Szukicsné Skaper Mónika jegyző
döntés rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben: Rogán Valéria polgármester
támogatás átutalására: Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó I. rész 2014. január 31ig, II. rész 2014. augusztus 31-ig

Szakonyfalu, 2013. december 12.
Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

