
Vigántpetend község Önkormányzata Képvise!ő-testülete
8293 Vigántpetend, Kossuih u.32.

Száma: L4o6-8l2ot5.

Jegyzőkönyv

KészÜ|t: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. szeptember 16-án
(szerdán) 77,3O Őrai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helve: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.32.

Jelen vannak:
Nemoda lstván polgármester
Marton lstvánné alpolgármester
Ács Szilvia képviselő
Kardos Tibor képviselő
Kovács Miklós képviselő

Tanácskozási ioggal ielen van:

Takács Lászlóné jegyző

Jegvzőkönwvezető:

Takács Lászlóné jegyző

Nemoda lstván polgármester köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van. Kérte a képviselőket a meghívóban szereplő
napírendi pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.

KépviselŐ-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi:

N a pi re n d et : 1./Vegyes, aktuális ügyek

a.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
pá|yázat

b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
c.) Bursa Hungarica FelsőoktatásiÖnkormányzatiÖsztöndíjpályázat elbírálásának

szempontjairól szóló Szabályzat elfogadása
d.) Agenda Natura Manufaktúra részére ingatlanhasználati jog átengedése

Előadó: Nemoda lstván polgármester

Napirend:

a.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat

Nemoda lstván polgármester elmondta, hogy elmúlt évben is volt szociális célú fűzifa juttatás. Akkor
20 kÖbmétert igényeltek, 16 m3-t kaptak. Jogszabály szabályozza, hogy kik részesülhetnek az
ellátásában, most is 20 m3-re nyújthatják be az igényt. Javasolta, hogy döntés előtt látogassák meg a



2

családokat. Az önkormányzat saját forrás biztosítására nem kötelezett, mivel hátrányos helyzetű

települések közé tartozik, a szállítási költséget kell biztosítani, Tűzifában részesülőktől

ellenszolgáltatást nem lehet kérni.

Ké rte a ké pvise lők vé l em é nyét, hozzászőlását.

Kovács Miklós képviselő javasolta, hogy ne 20 m3-t kérjenek, hanem többet, lehet hogy megadják.

Takács Lászlóné iegyző elmondta, hogy nincs lehetőség arra, hogy nagyobb mennyiségre nyújtsák be

az igényt, pályázati kiírás rögzíti, hogy 2OL4. december és 2015. február hónapokban
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján számították ki az igényelhető

mennyiséget"

Nemoda lstván polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a határozat tervezet elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az

alábbi:

38/2015"(lX.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

támogatásárólszóló 4612014"(lX,25.)BM. rendelet alapján támogatási igényt nyújt

be szociális célú tűzifavására.

Önkormányzat által igényelt mennyiség: 20 m3 keménylombos tűzifa.

Az önkormányzat saját forrás biztosítására nem kötelezett a 105/2015.
(lV.23.) Kormányrendelet alapján.

Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Képvise lő-testü let fe l hat almazza a polgá rmeste rt a pá lyázat benyújtá sá ra.

Felelős: Nemoda lstván polgármester

Határidő: 2015. október 1.

b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Nemoda lstván polgármester elmondta, hogy hogy 2015. október 1-ig lehet csatlakozni a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Kérte a hivatalt, hogy gyűjtsék ki, az
aki számításba jöhet a pályázat benyújtásakor, Felkérte Marton lstvánné alpolgármestert ismertesse
az előzményeket.

Marton lstvánné alpolgármester elmondta, hogy évek óta támogatták a hátrányos helyzetű
tanulókat, éltek ezzel a lehetőséggel, mivel voltak főiskolás és egyetemi hallgatók. Az elmúlt évben is
csatlakoztak a pályázathoz, de nem volt pályázó.

Nemoda lstván polgármester kérte a képviselőket, akí egyetért a csatlakozással kézfeltartással
jelezze.
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Képviselők egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi:

39l2ol5.|lx.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete az Emberi Erőforrások
Minisztériummal együttműködve csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándék-nyilatkozat aláírására,

Utasítja a jegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő /1381, Budapest, Pf. I4L8./ részére küldje meg, a pályázat
kiírásá ról gondoskodjon"

Felelős: Takács Lászlóné
jegyző

Határidő:_ 2015. október 1.

e.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásához Szabá|yzat
elfogadása

Nemoda lstván polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs szabályzata a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásához. lsmertette a szabályzatot és
kérte annak elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi:

4Dl2015.|lx.r5.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testúlete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló
Szabályzatot elfogadta.

(szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

c.) Agenda Natura Manufaktúra részére ingatlanhasználati jog átengedése

Nemoda lstván polgármester elmondta, hogy az Agenda Natura Pritn Hungary Kft. kérelmével már
foglalkoztak előzetesen, 7 m2 területről van szó. A terület rendezett lesz, a közkutat dekorációs
jelleggel visszaállítják, padot helyeznek el. Javasolta a 98 hrsz-u területből 7 m2 nagyságú terület
használati jogának átengedését határozatlan időre.

Képviselők a javaslattal e8yetértettek, egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozták az alábbi:



47í2ot5.(lx.r6.}Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonát képező
Vigántpetend 98 hrsz. alatt lévő 7 m2 nagyságú terület használati jogát átengedi
határozatlan időre az Agenda Natura Manufaktúra Print Hungary Kft. 8293.
Vigántpetend, Kossuth u.33.sz. részére.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Nemoda lstván polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

Nemoda lstván polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18 órakor bezárta.

k.m.f.t.
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Takácsíászlóné )

jegyző


