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Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. október 09. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 2015 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Balogh Tiborné, települési képviselı

Tanácskozási joggal: Császár László körjegyzı,
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 4 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása. A
javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulója.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.
2. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:

1. Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulója.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert az
ösztöndíjpályázat kihirdetése és a szükséges döntés meghozatala között rendkívül rövid idı
áll rendelkezésre.
Császár László, körjegyzı: Október 04. napján került fel a Támogatáskezelı honlapjára a
2013. évi fordulóra vonatkozó dokumentáció. Ismerteti a hatályos szabályzatot, a vonatkozó
ütemtervet, tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy október 15. napjáig kell a csatlakozási
szándékról szóló döntés meghozataláról a nyilatkozatot postára adni (szabályzat-tervezet és
ütemterv jelen jegyzıkönyv 1. számú mellékleteként csatolva). A pályázat rendjében
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változások is bekövetkeztek.
Mázsa Ferenc, polgármester javasolja, hogy a támogatás változatlanul maradjon meg,
annak idején jó döntés volt az ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozás, támogatja a javaslat
elfogadását.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ne lépjünk vissza a pályázati lehetıségtıl.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Sokszor az a 4.000,- Ft is nagy segítség, amit az
Önkormányzat biztosítani tud.
Mázsa Ferenc, polgármester: A havi 4.000,- Ft-os támogatási kereten ne változtassunk.
Éves szinten a támogatás mintegy 210 eFt-ot jelent.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
64/2012. (X. 09.) számú képviselı-testületi határozat:
1.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a
jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati fordulójához.
2.
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete a
felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerzıdési
Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el.
3.
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a
beérkezett
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhetı EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik
arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem álnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Marton Csabáné.
A képviselı-testület egyidejőleg elfogadja a 2012. évi fordulóra
szóló Szabályzatot jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti
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tartalommal.
Határidı: A nyilatkozat Támogatáskezelı felé megküldése: 2012.
október 15.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.

2. Egyebek.

Bakos Tibor, települési képviselı: Jelzi, hogy a háza elıtti út önkormányzati kezeléső. Az
út nagyon rossz állapotban van, kb 5 m2 felületen feltétlenül javítani kell, mert nagyon nagy
a kátyú. A Zala-Depo is foglalkozik aszfaltozással, javasolja a Társaság megkeresését
árajánlat ügyében.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Közútkezelıt amúgy is, az állami kezelésben lévı utak
ügyében is meg kell keresni, képekkel alátámasztott levelekkel kell bombázni İket, hátha
lesz eredménye. A költségvetésben megnézzük, milyen összeg áll rendelkezésre az utak
javítására.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint kérjünk ajánlatot a Zala-Depo-tól.
Bakos Tibor, települési képviselı: Hozzávetıleg 20.000,- Ft-ból meg lehet javítani a
kátyút.

Balogh Tiborné, települési képviselı: Jelzi, hogy a Dózsa utcában egy lakó a házáról az
esıvizet a közútra vezeti ki.
Bakos Tibor, települési képviselı: Amikor a szennyvízrendszer épült, a kivitelezı
elhelyezett egy győjtıtartályt az útpadkában, ezért nem lehet az út mellett árkot kialakítani.
Mázsa Ferenc, polgármester: Megvizsgáljuk a jelzést.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 2105 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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