Sáska község Önko rmány zata Képviselő-testülete
8308 Sáska. Rákóczi u.4.
Szám: 1094-1512016.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község ÖnkormányzataKépvíselő-testiilete 2016. szeptember 19.-én
(hétfon) 18 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérŐl.
Az ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

kovács Nándor
Konkoly Norbert
Albertné Asztalos Anita
Jehoda István
Horváth Bence

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

JegyZo

Jegyzőkönyvvezetőz
jegyző

Takács Lászlőné

Kovács Nándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselÖket. MegállaPÍtotta, hogY
fő jelen van. Kérte a képviselŐket, hogY a
a megválasztott 5 kép;iselőből mind az 5
eI.
meghTvóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják
az
A k?pviselő-testülit hatétrozathőzatal nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazalta| elfogadta
alábbi:

Napirendet:

1./
a.

Vegyes, aktuális ügyek

) Bursa

Hun garic a

F el

sőoktatási Önkormrány zati Ö s4töndíjp étyéaatho z

csatlakozás
b.) Szociális célútüzelőanyag vásarlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásrapáIyáaat
Előadó

:

Kovács Nándor polgármester

Nanirend:
b)

csatIakozás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormanyzati ÖsztöndíjpáIyazathoz

lehet csatlakozni a
Kovács Nándor polgármester.. elmondta, h.9zv 2016. október 3-ig
Évek Óta támogatják a
Bursa Hungarica pelJőoktatási önkormányzati Or-rt.irraijpályázathoz.
hátrányos hilyzetű tanulókat, ezért javasolta a csatlakozást.

2

/

KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az

alábbi:

104l20l6.(Ix.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska

község ÖnkormanyzataKépviselőtestülete az Emberi Erőforrások
Minisztériummal együttműködve csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helYzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendsze r 2017. évi pályázati fordulój ához.
KéPviselŐ-testület felhatalmazza a polgármestert a szándék-nyílatkozat
aláirásáta.

Iltasítja a jegyzőt, hogy a széndéknyllatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő lI38I Budapest, Pf. 1418./ tészéreküldje meg, a pályéaat

kiírásáról gondoskodj on.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő:_ 2016. október 3.

a.) szociális célútílzelőanyagvásárláséúloz kapcsolódó kiegészítő tétnogatásrapáIyázat
Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális célútüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő tétmogatásta páIyánatot lehet benyújtani 2016. szeptember
30-ig. Az önkormányzat2í m3 keménylombos tűzifárapályazhat Saját forrásként 33.020.-ftot kell biztosítani, valamint a fuvar költséget. Javasolta apályázatot benyujtani.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

105t20l6.(Ix.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska

község ÖnkormányzataKépviselő-testülete atelepülési
önkormány zatok szo c i ál i s célű tizelő arry ag vás árl ásho z kap c so l ó dó
kie gé szítő támo gatásáról szóló 4 6 l 20 I 4 (IX. 2 5 )BM. rendelet alapján
támogatási igényt nffi t be szociális céIű tílzifa v ásárláséra.
Önkormányzat által igényelt mennyiség: 26 m3 keménylombos tűzifa.
Az önkorményzat 33.020.-ft. plusz fuvar költséget önerőként
költségvetéséből bizto sítj a.
Képviselő-testület a szociális tűzifábanrészesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
Képviselő-testületf elhatalmazzaapolgármestertapályazatbenyújtására.
.

Felelős: KovácsNándor Polgármester
Határidő 20í6. szeptember 30

.

.

kovács Nándor polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18,20
órakor bezárta, és zárt
ülést rendelt el.

k.m.f.t.

Iz-

*\

{

(_"---

I

kovács Nándor

polgármester

sffiE
fr"bwYa*;,
--§\
ö'
?É,.

:W*}

fr*,,.ffi
jegyző

