124/13/2016
Zala Megye

Ortaháza

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 18- án
megtartott zárt ülésről.

Határozat:
89/ 2016.(XI. 18.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv:
Készült:

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 1 8 - á n
900- órai kezdettel megtartott zárt ülésről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester Belső József
képviselő Biró Györgyné képviselő
Becze Árpád képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző Becze
Ferencné jegyzőkönyvvezető

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és munkatársát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Ortaháza Község Önkormányzata az

elmúlt évekhez hasonlóan 2017. évben is csatlakozott Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátterét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.törvény, valamint az
51/2007. (III.26.)Kormányrendelet biztosítja.
Az ösztöndíj támogatás többszintű, melyet három forrás biztosít:
Települési Önkormányzat által nyújtott támogatás
Megyei Önkormányzati támogatás Intézményi
támogatás.
Az önkormányzat által kiírt ösztöndíjpályázatra 1 db pályázati kérelem érkezett, Vég Luca részéről. Vég Luca
a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán, elektronikus ábrázolás alapképzésén vesz részt. Édesanyja egyedül
neveli, az egy főre jutó jövedelem 114.114 Ft. A jövedelem ugyan magasabb, de a család augusztusban vásárolt
házat Ortaháza településen, a vásárlás, a lakás felújítása megélhetésüket nagyban nehezíti. A pályázó egyébként a
pályázati kiírás feltételeinek mindenben megfelel.
Az önkormányzat minimum 1.000 Ft/hó/fő összegű támogatást biztosíthat a pályázók részére, felső összeghatár
nincs. Az intézményi ösztöndíjrész maximális összege 2017. évben is maximum 5.000 Ft/fő/hó lehet.
2016. évben Rácz Viktória részére állapított meg a képviselő-testület 5.000 Ft/fő/hó támogatást, aki már nem
részesül támogatásban, tanulmányait ebben az évben befejezte.

Vajmi Ferenc polgármester javasolta, hogy az előző évekhez hasonlóan, 2017. évben is 5.000,- Ft/hó összegű
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás megállapítására kerüljön sor.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Több hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
89/2016. (XI. 18.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vég Luca 8954 Ortaháza, Fő út 18. szám alatti lakos
részére 5.000.-Ft Bursa „A” típusú önkormányzati szociális ösztöndíjat állapított meg
2017. február Lés 2018. január 31-e közötti időtartamra, 10 hónapra, azaz egymást követő két félévre.
A képviselő-testület határozatát a 51/2007. (III. 26.). Kormányrendelet alapján hozta meg.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegyék meg.

Határidő: folyamatos 2018. január 31 .-ig Felelős: polgármesterjegyző

A polgármester a zárt ülést 9,15- órakor bezárta.

Kmf.

Tóthné Péter Judit
jegyző

MEGHÍVÓ
Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. november 18 -án,(szerda) 9,00- órakor,
tartandó zárt ülésre.

Az ülés helye:
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

NAPIREND:
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása. Előadó:
Vajmi Ferenc polgármester

Páka, 2016. november 14.

JELENLÉTI IV

