
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1401-17/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. szeptember  

               8-án (kedden ) 7  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Jelen vannak: Takács Péter    polgármester  

 Vigh Elemér    alpolgármester 

                         Gulyás Erzsébet         képviselő 

 Molnár Andrea          képviselő 

                         Soós Gyula                képviselő 

   Varga János               képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                         Széll Pál    képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

   Soós Gyula     Nagycsaládos Egyesület elnöke 

   Varga János    Sportegyesület elnöke                  

      

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz  6   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

pályázat 

b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

csatlakozás  

 

                           Előadó: Takács Péter    polgármester 
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N a p i r e n d :  

 

a.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot lehet benyújtani 2015. szeptember 

30-ig. Az önkormányzat 98 m3 keménylombos tűzifára pályázhat. Saját forrásként 124.460.-

ft-ot kell biztosítani, valamint a fuvar költséget. Előzetes számítása szerint a fuvar 2000.-ft/m3 

összeggel számolva 196.000-ft-ba kerülne.   Ő személy szerint nem támogatja a pályázat 

benyújtását. 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy előző év tapasztalatai alapján Ő sem javasolja 

a pályázat benyújtását, de saját forrás terhére részesítsék támogatásba  a rászorulókat, kérelem 

benyújtását követően.  

 

Takács Péter polgármester  kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy ne nyújtsanak be 

pályázatot kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

92/2015.(IX.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti        község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló   46/2014.(IX.25.)BM. rendelet alapján 

támogatási igényt  nem nyújt  be szociális célú tűzifa vásárlásának 

támogatására.  

b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás  

 

Takács Péter polgármester  elmondta, hogy 2015. október 1-ig lehet csatlakozni a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Évek óta támogatják a 

hátrányos helyzetű tanulókat, ezért javasolta a csatlakozást. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

93/2015.(IX.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

   

Monostorapáti   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.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándék-nyilatkozat 

aláírására.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./ részére küldje meg, a pályázat 

kiírásáról gondoskodjon.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné 

       jegyző 

Határidő:   2015. október 1.  

 

Gulyás Erzsébet Települési Értéktár Bizottság elnöke elmondta, hogy október első hetére 

tervezi az értéktár bizottság ülését. A bizottság számba veszi  a helyi települési értékek körét. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést 

7,15 órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

  Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző  


