JEGYZŐKÖNYV
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. 09.25. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről
Az ülés helye:
Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Szemely
Kumli József Ferenc polgármester
Bosnyák Mihály alpolgármester
Kovácsné Tormási Emese képviselő
Láng Zoltán képviselő
Török Péter képviselő
Szauer Tímea jegyző

Kumli József Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 tagjából 5 fő képviselő megjelent, a testület határozatképes. Javaslatot tett az
ülés napirendi pontjára, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint határozott
meg:
NAPIREND
1.) Bursa Hungarica pályázat
Ea: Kavalecz Anita hatósági ügyintéző
2.) Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) pályázat
Ea: Kavalecz Anita hatósági ügyintéző

I. Napirendi pont
Kavalecz Anita hatósági ügyintéző: tájékoztatta a testületet, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az idei évben is kiírta a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni
kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására a Bursa Hungarica Ösztöndíj
Pályázatot. A helyi önkormányzatokna 2017.10.02. napjáig szükséges a pályázathoz való
csatlakozásról dönteniük, ezért kérte a testületet a csatlakozás megvitatására.
A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
143/2017. (IX.25.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
• a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

II.
Napirendi pont
Kavalecz Anita hatósági ügyintéző: tájékoztatta a testületet, hogy a 97/2017. (VIII.10.) sz.
határozat pontosításra szorul, és ismertette a kiegészíteni valókat. Kérte a testület döntését.
A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

144/2017. (IX.25.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2017. (VIII.10.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy indul a „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés, fejlesztése
elnevezésaű, VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton. A beruházás a Szemely belterület
105/3; 105/4; 96/3 hrsz.-on valósul meg.
A pályázat költségvetése bruttó 65.000.000,- Ft, (azaz bruttó hatvanöt-millió Forint ), melyhez
szükséges önerőt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős:
Kumli József Ferenc polgármester.

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a
részvételt és a testületi ülést bezárta.

Kumli József Ferenc
polgármester

Szauer Tímea
jegyző

