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Jegyzőkönyv

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testíiletének 2020. szeptember 22. napján
15.50 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalőjában megtartott rendkívüli
ülésén,

Jelen r,annak: Sváb Antal polgármester
Hetesi Gergely, Marjai Pá|,Mező István és Stelmach Mariann képviselők.

Tanácskozási joegal meehívottak közül jelen vannak:
Battáné dr. Tóth Zita jegyző
Kriván I ldikó gazdálkodási o sztályvezető

Sváb Antal polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti iv a|apján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes és azt megnyitja. Elmondja, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási
pályázathoz valő csatlakozás és a rendkívüli támogatási igény benyujtása miatt vcllt szükséges
a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz
javaslatot Stelmach Mariann és Mező István képviselők személyében. A képviselő-testtilet a
hitelesítőkre tett javaslatot - 5 fo van jelen a szavazásnál - egyhangulag 5 igen szavazattal
elfogadta. A jegyzőkönyvet Juhász Lilla a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.

Polgármester javasolja, hogy a testiilet a meghívóban - l. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését az a|ábbi módosításokkal:

NAPIREND:

l ./ Tanrogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
2. / C satl ak ozás a Bursa Hungari ca Fel sőoktatási Ö sztönd ijpá|y éuathoz

- Egyebek

A Képviselő- testtilet a napirendre vonatkozó javaslatot - 5 ftí van jelen a szavazásnál -
egyhangúlag 5 igen szavazatla| elfogadta és az alábbi elfogadott módosított napirend szerint
tartja ülését:

NAPIREND:

l,l Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
2.1 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz

- Egyebek

Fentiek alapjan a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tátrgya|ja:

NAPIREND:



l,/ Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
2.1 csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz

- Egyebek

NAPIREND:

1./ Tánogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
Előterj esztő : pol gármester
(Irásos anyag csatolva a jegy zőkönyvhöz : 2. számű melléklet)

Sváb Antal polgármester az előterjesztést minden képviselő megkapta, röviden ismerteti az
előterjesztés tartalmát. A rendkívüli költségvetési támogatási igény beadására október l.
napjáig van lehetőség.

Kriván Ildikó osztályvezető: a támogatási igényt jelenleg 45 millió forint összegre nyujtja be
az önliormányzat olyan számlak tekintetében, amelyek az önkormányzat kötelező feladatainak
ellátásához kapcsolódnak. Szigoruan szabályozva van az, hogy milyen számlak esetében
adható be az igénylés.

Stelmach Mariann képviseló: van még lehetőség ebben az évben támogatás igénylés
benyújtására ezen kívül is?

Krivárr Ildikó osztályvezető: most varr lehetőség a támogatási igény benyújtására, ebben az
évben már nem kerül rá sor.

Egyéb hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testiilet a határozati javaslatot -
5 fo van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 5 igen szavazatta| elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:

Szám l 120 t 2020.(IX.22.) HATÁROZAT
Tárg5r': Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igénylésére

Szikszó Viiros ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete űgyhatároz, hogy Magyarrország2020.
évi központi költségvetéséről szőlő 2019. évi LXK. törvény 3, számú melléklet I.9. pontja
szerint támogatási igényt nyújt be települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatk ozőan.

Felelós: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehaj tásért felelős személy : gazdálkodási oszüíly v ezetője
Törvérryességi szempontból látta: jegyző

l5.55 órakor Kriván Ildikó osztályvezető távozlk az ülésről.

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályéu;athoz

llőterj esztő : polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. számú melléklet)
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Sváb Antal polgármester: az előterjesáést minden képviseló megkapta. Elmondja, hogy a
pályéaat keretében nyujtható támogaüá.si összeg két részből áll, egyrészről az állam,
miásrészről az önkormányzat nyujüa a támogatást. Összesen havi 10.000,_ Ft lehet a
üímogatás maximális összege, amelyet l0 hónapon keresztiil folyósítanak a jogosultak
részére. Alapvetően szociális alapú apályéuat. Javasolja az előterjesztés elfogadrását.

Marjai Pál képviselő: van másik ösáöndíjpá|yázatais a városnak?

Sváb Antal polgármester: igen, az önkormányzat hirdet meg minden évben
ÖsztÖndíjpályázatot, amelyet a következő képviselő-testületi ülésen tűznek napirendre . Ez az
ösztöndíj nem szociális alapon nyújtható, hanem a tanulók által elért eredmények alapján
bírálja el az oktatási bizottság.

Marjai Pál képviselő: köszöni atájékonaást.

Egyéb ltozzászólás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testíilet az előterjesztést - 5 ffi
van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot;

/tt\rtr.nínnz^mSzám : x2t t 2020.QX.22.) HATÁROZAT
Tárgy: Psatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön ililpályázathoz

Szikszó Város Önkormrfuryzat Képvrselő-testiilete úgy határoz, hogy az Önkormárryzat
csatlakoPik a Bursa Hungarica Felsőoktaüási Ösztöndíjpéúyátzat2t2l.évifordulójához.
Felhatalfnaz za a polgármestert a csatlakozási nyilatko zat aláttrására.

Hatí.ridő: azonnal
Felelős: polgármester
A végre}rajüí§ért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontbol látta: jegyző

Egyéb lerdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a kepüselők aktív részv{telét,
és az ülést bezátrla. Jegyzőkönyv lezárr'ta l6 óra 10 perckor.
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stelmach Mariann
hitelesítő

,r/,44zr'! zi'{|.
Mező István

hitelesítő

polgármester JegyZo



Szikszó Város Ön kormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér l.

Szám: SZ/130-1712020.
MEGHÍvÓ

Szikszó Város Önkonnányzaíának Képviselő-testi.iletét az Mötv. 44,§-ában biztosított
jogkörömben 2020. szentember ?2. n4piá{r (kedden) l5:30 őrára a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatal tárgyalójában tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére

összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

l./ Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igénylésére

Előterj esztő : polgárm es t e r
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica

Elő te rj e sztő : po l górme s te r

2020. sz,eptember l8.

Felsőoktatási Ösztönd i jpály á7aljoz

Sváb Antal

*brir; MuJYJ)b
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Szikszó Város Önkorm ányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Szám: Pü/7038-212020.

BlŐrnn"lnszrns

Tárev,: Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igénylésére

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testi,iletet, hogy a belügyminiszter és a pénzügyminiszter
pá|yázatoí hirdet a Magyarország2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. számú melléklet I.9. pontja szerint, települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására.

i önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a telepü
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik el

hely zeí elhádtására szolgál,

gatás igényléséhez kapcsolódó adatlapokat az ebr42 önkormányzati informác
:ben kell kitölteni, majd elektronikus úton továbbítani a Magyar Államkincstár B-A
|gazgatóságához.

kiírás alapján a tamogatási igény az év során bármikor, de legkésőbb

Vagy

F

45.24l

A

er 30-áig nyujtható be. A rendkívüli támogatás visszatédtendő vagy vissza r

formában nyujtható az Önkormányzat számára, felhasználása meghatározott cél

alapján Szikszó Város Önkormányzata részéről támogatási igényt kívl
ri a lejárt szállítói tartozások kifizetésének támogatására vonatkozóan mi

leti haározatot, ezért kérem a Tisztelt képviseló-testiiletet, hogy
mel lékletét képező határozati j avaslatot el fo gadni szíveskedj enek.

2020. szeptember l8.

Sváb Antal sk.
pcrlgárnrester



HATÁROZATI JAVASI,AT

Száín:
TárgY: Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás, igénylésére.

SzikszÓ Város Önkormányzatának Képviseló-testiilete úgy határoz, hogy Magyarorsz ág2020,
évi kÖzponti költségvetéséről szólő 20l9. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet I.9. ponda
szerint támogatási igényt nyújt be települósi önkormányzatok rendkívüli önkormányzáti
költségvetési támogatására vonatkozóan.

l polgármester
azonnal

felelós személy: gazdálkodási osztály vezetöje

i szempontból látta: jegyző

Fe
Ha
Vé
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Szikszó Város Ön kormán yzatának Polgármesterétől
3800 §zikszó, Kálvin tér 1. sz.

Előterjesztés

Szám: Szl2442-2l2020.
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testi.iletet, hogy az Emberi Erőfonások Minisztériumának jogelődje a
települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/200l-es tanév során létrehozta
és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a
felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

Szikszó Város Önkormányzata a kezdetektől részt vett az ÖsztöndijpáIyázatban és 2020-ig több
száz hallgatót részesített ámogatásban. A pályázók száma sajnos évről évre csökken, 20l9-ben 29
db,,A" típusú és 2 db,,B" típusú pályázatot támogattunk. Ebben az évben is szeretnénk megadni ezt
a lehetőséget fiataljainknak. Remélem, hogy idén minél több pályázat benyújtására kerül sor.

A települósi önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiirására, de csak anúán miután
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázat 2O2l, évi
fordulójához.

Szociális ltlap terhére

Tájékoztatom a T. Képviselő-testiiletet, hogy a csatlakozási nyilatkozat Emberi
Támogatáskezelő részére történő beérkezésének határidej e 2020. október l.

Kérem a T. Képviselő-testí,iletet a

Szikszó, 2020, szeptember 16.

határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sváb Antal s.k.
polgármester

Határozati Javaslat

Fedezet a 2020. évi költségvetésben, az Oktatási, Kulturális, Sport és
rendelkez{sre áll,

Szám:
'Iárgy:

12020.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz

Szikszó Város Önkormányzat Képviseló-testtilete űgy határoz, hogy az Önkormányzat csatlak
B ursa H ungarica Fe lsőoktatás i Osztönd íj pá ly ázat 202l .év í fordulój ához.
Fe lhata lmaz za a p oIgárme stert a c sat l ako zá s i nyi latkoza t aláirására.

Határidó: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző

Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő+esttiletén ek 2020. szeptember 22, napján tarüott
rendkívüli ülésén jelen voltunk:

Erkezés:

Jj{J"
lL) vl

Sváb Antal

GálPéter

Dr, Culyásné Dr. Kerekes Rita

[letesi Gergely

kóhalrni Mónika

Marjai Pál

Mező István

Dr. Piskóti István

polgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviseló

képviselö

képviseló

alpolgármester

képviseló

jegyző

oszíálwezeíő

jegyzőkönyvvezetó

Kriván

Juhász

Gyöngyösi Ivetta

Péterné Lengyel Andrea

r. 'fóth Zita

ldikó

la

szikszói Járási Hivatal

.l§.l§.í
l5 ,lo

,t.í.:?.9..I

intézményvezető

intézményvezető

A Szikszói Kiizös ÖnkornránLzati Hivatal részóríil:


