
12/2013. 

 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2013. október 11-én megtartott 

rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 11-én, pénteken 16
00

 

órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Csonka Tímea képviselő 

Homoki Gábor képviselő 

Deák Sándorné képviselő  

Holecz Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és Vincze Nikolett jegyzőnőt a 

testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 16
00

 órakor 

megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Vincze Nikolett jegyzőnőt. Javasolja a napirend elfogadását 

a meghívó szerint. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján benyújtható pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatának és kiírásának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-vezető személyét és a napirendet 

egyhangúan elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján benyújtható pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Újra lehet igényelni a szociális tűzifát. Mi a véleményetek? 

Papp Gábor alpolgármester: Próbáljuk meg, majd látjuk, hogy mennyit adnak. Mennyi az önerő? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 406 m
3
-t lehet igényelni, melyhez 515.620 Ft önerőt kell 

biztosítani, valamint vállalni kell a szállítás költségeit. 

Holecz Sándorné képviselő: Javaslom, hogy adjuk be, majd meglátjuk, hogy mi lesz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Csak majd a sok hátrányos helyzetű között nehéz lesz a 

jogosultsági kritériumokat meghatározni. Tavaly megkaptuk a pénzt, majd kértük, hogy mivel nem 

részesültünk adósságkonszolidációban, vállalják az önerőt. A válaszig, és a képviselő-testület lemondó 

döntésig nem nyúltunk a pénzhez, azonban mégis közel 84.000 Ft kamatot követeltek azért, mert kiutalták 

a pénzt. Úgyhogy majd erre figyelnünk kell, nehogy így járjunk megint. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2013. (X.11.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt 

be tűzifa igénylésére. 

A képviselő-testület az igényelt tűzifa elnyerése esetén vállalja a rendeletben 

meghatározott mértékű és összegű saját erő biztosítását, valamint tudomásul veszi, 

hogy a tűzifa szállításából – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó 

költségek a települési önkormányzatot terhelik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

2. Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatának és kiírásának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Önkormányzatunk a képviselő-testületi határozatnak 

megfelelően csatlakozott a Bursa Hungarica rendszerhez. Kérem a képviselő-testületet, hogy ennek 

megfelelően a pályázati kiírást és a szabályzatot hagyja jóvá, hogy a pályázatot határidőben be tudjuk 

adni. Van valakinek kérdése? 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2013. (X.11.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírását és azt elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást 

2013.10.14. napjáig közzétegye. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2013. (X.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat elbírálására vonatkozó Szabályzatát és azt elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabályzatot 2013.10.14. 

napjáig közzétegye. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16
30

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


