JEGYZŐKÖNYV

Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. szeptember 24-én megtartott
rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Pócsi Gyuláné.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Barta
Viktor Irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.

Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése pályázat
Tanösvény ünnepélyes átadása 2009. október 4. (vasárnap)
Csipkebogyó Fesztivál
Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS

1. Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése pályázat
Barta Győző
A beérkezett ajánlatok alapján megállapítható, hogy a beruházásra elfogadott támogatási összeg
és az önkormányzati önrész felett nagyságrendileg 23 millió forint van, nem számolva a
tervekre, engedélyekre eddig kifizetetteket. Ezen összeg vállalása oly mértékben terhelné az
önkormányzatot, mely okán sok tervezett és fontos egyéb feladattól vonná el a forrást.
Mivel méltányossági kérelmünket a támogatás emelésére nem fogadták el, reméljük új
közbeszerzési eljárással kedvezőbb ajánlatokat kapunk.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete forráshiány miatt a közbeszerzési
eljárást érvénytelennek nyilvánítja, ezen eljárással megegyező feltételekkel új közbeszerzési
eljárást kiírást határozza el.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

53/2009.(IX. 24.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete forráshiány miatt a
közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja, ezen eljárással megegyező feltételekkel
új közbeszerzési eljárást kiírást határozza el.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Tanösvény ünnepélyes átadása 2009. október 4. (vasárnap)
Barta Győző
A jövő hét szombaton kerül megrendezésre a tanösvény ünnepélyes átadása alkalmából
rendezett várfelfutó verseny. A program a következő:
10:30 Gyülekező: az Öko-Parkban.
11:00 Megnyitó
11:30 Várfelfutó verseny
A profik az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE sportolóival mérhetik össze erejüket. A lelkes
amatőrök egy vasárnapi sétával gyönyörködhet a Várból látható csodálatos kilátásban.
A győztesek díjazásban, a résztvevők apró ajándékban részesülnek.
13:00 Résztvevők vendéglátása.
A meghívókat kiküldtük, reméljük, sokan ellátogatnak hozzánk. Szeretettel várjuk a lakosságot.

3. Csipkebogyó Fesztivál
Október 24-én kerül megrendezésre a rendezvény a „Szarvaskőért” Alapítvány segítségével. A
lebonyolításhoz szüksége lesz az alapítványnak működési célú támogatásra. Döntenünk kell,
hogy ez a támogatást megadjuk e.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskőért Alapítvány részére 500.000,- forint működési célú címzett támogatást nyújt a
2009. október 24-én megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál elnevezésű rendezvény
lebonyolításához.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

54/2009.(IX. 24.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskőért Alapítvány részére 500.000,- forint működési célú címzett támogatást nyújt a
2009. október 24-én megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál elnevezésű rendezvény
lebonyolításához.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

4. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Barta Győző
Elfogadtuk a múlt testületi ülésen, hogy csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Október 1.-én írjuk ki a pályázatot és tesszük ki a
hirdetőtáblára. A pályázat benyújtási határideje 2009. október 30. A települési önkormányzatok
2009. november 23-ig bírálják el a beérkezett pályázatokat és december 04-ig értesítik a
pályázókat.
Az elbíráláshoz szükséges rendeletet alkotnunk a támogatásokra való jogosultság feltételeinek,
a támogatások igénylésének és odaítélésének rendjéről. Ismertetem a rendelet tartalmát.
Kérdezem a képviselőtestületet kíván e a rendelethez kiegészítést tenni?
Amennyiben nem kérem, szavazzunk annak elfogadásáról, aki az elhangzott rendeletet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet 5
egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Szarvaskő Község Önkormányzatának
12/2009. (IX.24.) rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer szabályait is megállapító 51/2007. (III. 26.) korm. rendelethez csatlakozva Szarvaskő Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja.
1.

2.

§. A rendelet célja, hogy szabályozza a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és
főiskolai hallgatók részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerben nyújtható támogatásokra való jogosultság feltételeinek, a
támogatások igénylésének és odaítélésének rendjét.
§. A rendelet alapján ösztöndíjban részesíthetők a kérelem benyújtása idején Szarvaskő
községben állandó lakóhellyel rendelkező, és a kormányrendeletben meghatározott
képzési formákban résztvevő hallgatók.

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei
3.

4.

5.

§. (1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a hallgatót, akinek a családjában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az elbírálás időpontjában érvényes
öregségi nyugdíjminimum összegének 170 %-át. (2009. évben 48.450.- Ft)
(2) Amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező pályázó nem a szülei
háztartásában él, vizsgálni kell a szülők tartási képességét.
(3) Nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt, aki, illetve akinek a
családja az állandó lakcímként bejelentett lakáson kívül más lakható ingatlannal is
rendelkezik.
§. Az anyagi rászorultság mellett az eljárásban vizsgálni kell, és az elbírálás során
figyelembe kell venni a hallgatók családi körülményeiből adódó szociálisan hátrányos
helyzetet is.
§. A 3 × 10 hónapra megállapított, „B” típusú ösztöndíjra való jogosultság feltételeit az
önkormányzat évente, az új pályázatok elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja.
Megszünteti az ösztöndíj folyósítását, ha a 3. §-ban meghatározott feltételek már nem
állnak fenn.
Az ösztöndíj igénylésének szabályai

6.

§. A pályázók a jelen rendelet mellékletét képező pályázati kiírások alapján az „A” vagy a
„B” típusú pályázatot nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális
Irodájára, a megfelelő pályázati űrlapon.
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7.

§. (1) Hiányosan kitöltött, vagy a szükséges mellékleteket nem tartalmazó pályázatok
esetén a Hivatal 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a hallgatót.
(2) Amennyiben a hallgató a kért adatot, iratot határidőben nem pótolja, a pályázatot a
rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A pályázatok elbírálásának szabályai

8. §.
9. §.

Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(1)A pályázatok elbírálása során a 3. és 4. §-okban meghatározott feltételek alapján: az
egy főre jutó jövedelmet el kell osztani százzal, - így kapott pontszámok összege nem
lehet kevesebb 360-nál – amiből az értelmező rendelkezések (15.§. d) pontja) szerinti
körülmények mindegyike esetén az ott meghatározott pontszám vonható le.
(2) Az így kialakult pontszámok alapján kell a pályázókat, - az „A” és „B” típusú
pályázatokat külön-külön – a pontszámok növekedése szerinti sorrendbe állítani.
(3) A kialakult sorrend alapján kell az ösztöndíjban részesülők számát meghatározni,
legfeljebb a Közgyűlés által rendelkezésre bocsátott anyagi fedezet erejéig.
10. §. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
11. §. Az ösztöndíjak összege hallgatónként, mindkét pályázati típus esetén egységesen havi
5000.- Ft.

12. §. Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol,
illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a
pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást visszafizetni.
13. §. Annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki az önkormányzat illetékességi területéről
elköltözik, - a következő tanulmányi félévtől – meg kell szüntetni.
Értelmező rendelkezések
14. §. A rendelet alkalmazásában:
a.) a jövedelem, a fogyasztási egység, a család és a közeli hozzátartozók meghatározásánál a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni
b.) család az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók,
c.) egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, és önmaga ellátásáról
egyedül gondoskodik.
d.) szociálisan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki(nek):
- árva (20), vagy félárva (10),
- szülője, eltartója munkanélküli, vagy nyugdíjas (20),
- gyermeke van (10),
- családjában az eltartottak száma három vagy annál több (20),
- felsőoktatásban tanuló testvére van (testvérenként 20)
- szülője, eltartója gyermekét egyedül neveli (30),
- családjában súlyos fogyatékos (20), vagy rokkant személy él (10),
- állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul (150 km-en belül 15, ezen túl 30),
- az intézménynek nincs kollégiuma (20), vagy a kollégiumi felvételt elutasították (50)
e.) súlyosan fogyatékosnak, vagy rokkantnak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette
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Záró rendelkezések
15. §. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évre kiírt pályázatok
elbírálásánál kell először alkalmazni.
16. §. A rendelet alapján megállapított „A” típusú ösztöndíjakat a 2009/2010. tanév II. félévére,
a „B” típusú ösztöndíjakat a 2010/2011. tanév I. félévére kell első ízben folyósítani.
Dr. E s t e f á n Géza
jegyző

B a r t a Győző
polgármester

2. Közfoglalkoztatási terv módosítása
Barta Győző
Szarvaskő Község Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét a 20/2009. (III. 17.) sz.
határozatával jóváhagyta. A közfoglalkoztatás lehetőséget teremt az önkormányzat számára,
hogy minimális költség mellett alkalmazzon olyan szarvaskői lakosokat, akik tartósan
munkanélküliek. Ez számunkra is kedvező, és a foglalkoztatottak számára is, hiszen segély
helyett munkabért kapnak. A közfoglalkoztatási tervben eredetileg egy karbantartót és két
parkgondozót kívántunk foglalkoztatni. Az év folyamán jelentősen növekedett a
foglalkoztathatók száma, ezért szeretnénk a létszámot bővíteni egy adminisztratív dolgozóval. A
létszám növekedése miatt szükséges a terv 3-4-es pontját módosítani a következők szerint.

3.

A közfoglalkoztatásba bevonható - aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű –
személyek

3.1.

Polgármesteri Hivatal
Munkakör

Foglalkozatott
Létszám hónapok
Isk.végzettség
összesen

1. Adminisztratív

1

3

2. Parkgondozó sk.

3

12

érettségi
8. általános

4.

Ütemezés
2009. 10
hónaptól
folyamatos
2009. 04-10.
hó

Közfoglalkoztatás finanszírozása
Szarvaskő Község Önkormányzata a közfoglalkoztatás finanszírozását az Önkormányzat
4 /2009.(II.17) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről Kiadási előirányzatai :
1. címszám Településüzemeltetés 3. alcímszám Közfoglalkoztatás finanszírozása 70.000
Ft áll rendelkezésre.
Az utóbbi összegből közfoglalkoztatásra fel nem használt keret a rendelkezésre állási
támogatás és a rendszeres szociális segély előirányzatát növelheti, amennyiben
szükséges.
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4.1. Polgármesteri Hivatal
Munkakör
1.
2.

Adminisztratív
Parkgondozó sk.

Munkakör

1. Adminisztratív
2. Parkgondozó sk.
Összesen:

Foglalkozatott
Foglalkoztatás
Létszám hónapok
Havi bér Járulékok
összes költsége
összesen
1
3 87.500 Ft 15.950 Ft
310.350 Ft
3
12 71.500 Ft 13.390 Ft
1.018.680 Ft

Foglalkoztatás összes
költsége
310.350 Ft
1.018.680 Ft
1.329.030 Ft

Központi
költségvetéstől
lehívni kívánt
összeg
(95 %)
294.832 Ft
967.746 Ft
1.262.578 Ft

Önkormányzat
által
finanszírozott
összeg
(5%)
15.518 Ft
50.934 Ft
66.452 Ft

Barta Győző
A táblázatból jól látható, ha a költségeket a hónapokkal elosztjuk, hogy egy közfoglalkoztatott,
adminisztratív dolgozó esetén havi 5.173 Ft költséget, míg parkgondozó esetén 4.245 Ft
költséget jelent az önkormányzat részére. A foglalkoztatás többi költségét a központi
költségvetés állja.
Tisztelet képviselőtársaim, ha egyetértetek és nincs más javaslatotok, mondanám a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 2009. évi
Közfoglalkoztatási Tervét módosításait.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
55/2009.(IX. 24.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 2009. évi
Közfoglalkoztatási Tervét módosításait.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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