NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLET

2014. október 02-án megtartott
testületi ülésének

a./ jegyzőkönyve
b./ határozata
c./ előterjesztése
d./ tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

Napirendi javaslat:

Napirend előtt: Görög László polgármester beszámolója a 4 éves munkájáról illetve az
elmúlt KT. ülés óta eltelt időszakban történtekről.

1./ A helyi választási szervek tagjainak megválasztása
Előadó: Nagy László jegyző (szóbeli előterjesztés)
2./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői álláshely pályáztatásával kapcsolatos
tájékoztatás
Előadó: Nagy László jegyző (szóbeli előterjesztés)
3./ A köztemetőben megépült urnafal fülke megváltási díjának megtárgyalása
Előadó: Görög László (szóbeli előterjesztés)
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4./ A településrendezési tervvel kapcsolatos kérdések megtárgyalása
Előadó: Görög László (írásbeli előterjesztés)
5./ A pályázatok kezelésében közreműködött szervezet díjazásának megállapítása
Előadó: Görög László (szóbeli előterjesztés)
6./ A Strabag Zrt. újabb földhasználati ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Görög László (írásbeli előterjesztés)
7./ Egyebek

Nyírgelse, 2014. október 02.

Görög László sk.
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. október 2-án 14:00
órai kezdettel megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella alpolgármester,
Gyurkovics Anna képviselő, Pintye Magdolna képviselő, Pócsi Józsefné képviselő, Kapási
József képviselő.
Igzoltan maradt távol: Kulin Béla Mihály képviselő
Tanácskozási joggal vett részt:Nagy László jegyző
Görög László polgármester köszöntötte a képviselő – testület tagjait.
Megállapította, hogy a képviselő – testület határozat képes, mivel 7 fő testületi tagból 5 fő
jelen van,
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Gyurkovics Anna képviselőket javasolta
megválasztani.
A képviselő – testület 6 igen egyhangú szavazattal megválasztotta Kapási József és
Gyurkovics Anna képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő – testület tagjait az elmúlt 4 évről.
Görög László polgármester elmondta, hogy milyen problémákkal vette át a települést. A
problémák megoldása közben azonban fejlődésnek indult a község, beindult a
startmunkaprogram, bővült az eszközállomány (pótkocsi, traktor) és játszótér épülésével
szépült a község. Az MVH-tól pályázat útján nyert a település egy új Volkswagen
Transporter típusú gépjárművet, továbbá támogatták a nyugdíjas sport és scander egyesületet
is. További tervei között szerepel, hogy az iskola helyben tartását támogatja. A Szent György
Idősek Otthonában is történtek változások, aminek eredményeképpen az önkormányzatnak
nem kell a működéshez annyi pénzt pótolni, mint amikor a kistérséghez tartozott az idősek
otthona. A 2014-es évben is lehet pályázni szociális tűzifára ezt a pályázatot, már benyújtották
a belügyminisztérium felé, erről bővebben az egyebekben fog beszélni a jegyző úr.
Görög László polgármester kérte, hogy mondjanak véleményt a beszámolóról. Mivel
hozzászólás nem volt, képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a polgármester
elmúlt négy évről szóló beszámolóját.
A továbbiakban átadta a szót Nagy László jegyző úrnak.
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1 napirendi pont
A helyi választási szervek tagjainak megválasztása
Nagy László jegyző köszöntötte a képviselő-testület tagjait, elmondta, hogy az önkormányzati
választás 2014. október 12-én lesz, de Nyírgelsén nem lesz nemzetiségi választás, mert nem
regisztráltak rá. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 4 polgármesterjelölt, illetve 38
képviselő jelölt fog megküzdeni a választáson. Elmondta, hogy a HVB tagjai már korábban
meg lettek választva, de időközben indultak a képviselő választáson vagy pedig a rokonai
indultak és ezért nem tudták ezt a feladatot vállalni.
Lemondott tagságáról:
1. sz. szavazókörben Nagy János 4362 Nyírgelse Kossuth u. 77.
Szőkéné Kiss Ágnes 4362 Nyírgelse Kossuth u. 16.
2. sz. szavazókörben: Nagy László 4362 Nyírgelse Báthory u. 39. szám alatti lakos.
Javasolta az
1 sz szavazókörben
-

Bíró Jánosné 4362 Nyírgelse Bajcsy Zs u. 33.

-

Dánfi Ildikó 4362 Nyírgelse Bajcsy Zs u. 32.

2 sz szavazókörben
-

Koszkócsák Andrea 4362 Nyírgelse Mátyás u. 8.

alatti lakosokat megválasztani.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
38/2014.(X.02.) HATÁROZATA
A helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
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A Képviselő-Testület:
1. / Megválasztotta az alábbi személyeket a helyi választási bizottság tagjainak.
1 sz szavazókörben
-

Bíró Jánosné 4362 Nyírgelse Bajcsy Zs u..33.

-

Dánfi Ildikó 4362 Nyírgelse Bajcsy Zs u. 32.

2 sz szavazókörben
-

Koszkócsák Andrea 4362 Nyírgelse Mátyás u. 8. szám alatti lakosokat.

Nagy László jegyző a választással kapcsolatosan még elmondott egy pár gondolatot.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a szavazólapok 2014. október 3-án érkeznek
meg Nyírbátorba, és 2014. október 6-án elhozza Nyírgelsére. Elmondta, hogy a delegált
tagoknak az esküt le kell tenni, erre két időpontot fog megjelölni. A választási névjegyzéket,
csak 2014. október 11-én adja ki a nemzeti választási iroda, mert ha időközben addig
valakivel történik valami gond, akkor azt még tudják törölni a rendszerből. Véleménye szerint
a szavazatszámlálás a korábbi évekhez képest tovább fog tartani a nagy létszámú képviselőtestületi indulók miatt, de előreláthatólag már 21: 00 órakor már részeredményt lehet tudni.

2. napirendi pont
A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői álláshely pályáztatásával kapcsolatos tájékoztatás
Görög László polgármester elmondta, hogy a Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda intézményvezetői
álláshelyét továbbra is hirdetik a régi feltételekkel. A továbbiakban átadta a szót a Nagy
László jegyzőnek.
Nagy László jegyző elmondta, hogy az előző testületi ülés 2014. augusztus 14-én volt és ott
eredménytelen volt az óvodavezetői pályázat, ezért tovább hirdetik a pályázatot a régi
feltétellel. Az óvodavezetői pályázat kiírásának időtartama: 2014. november 16-tól 2019.
július 31-ig terjedő időszakra szól. Benyújtásának határideje: 2014. október. 27. A munkakör
betölthető 2014. november16-tól. Elmondta, hogy az óvoda vezetésével Szucsányi
Annamáriát bízták meg, 2014. szeptember 30-ig, de az intézmény nem maradhat vezető
nélkül. Ezért kérte a képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy kit bíz meg az intézmény
vezetésével.
Görög László polgármester elmondta, hogy Szucsányi Annamária csak addig vállalja a
vezetői megbízást, amíg nem találnak új vezetőt. Véleménye szerint nem sokan érdeklődnek a
vezetői állás iránt, mert nagyon sok adminisztrációs feladattal jár.
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Pócsi Józsefné képviselő elmondta, ha Szucsányi Annamária vállalja a vezetői megbízást
akkor a továbbiakban nincs miről beszélni a probléma meg van oldva. A jelenlegi óvónők
közül nem hajlandó senki sem elvégezni a közoktatás vezetői képzést.
Nagy László jegyző javasolta, hogy 2014. október 01-től 2014. november.15-ig legyen
megbízással ellátva az óvoda vezetése, ezért javasolta Szucsányi Annamáriát az óvodavezetői
feladat megbízására.
Görög László polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
39/2014.(X.02.) HATÁROZATA
A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezető hosszabbításáról

A Képviselő-Testület:
1./ Eredménytelennek nyilvánítja a Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői álláshelyére
2014. július.31-ei pályázat benyújtási határidővel meghirdetett pályázatot.
2./ Az óvodavezetői feladatok ellátásával megbízza Szucsányi Annamária vezető óvónőt a
2014. október01-2014. november 15. közötti időszakra.
3./ Felhatalmazza a jegyzőt, hogy változatlan pályázati feltételekkel hirdesse meg újból az
óvodavezetői álláshelyet.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: jegyző

3.napirendi pont
A köztemetőben megépült urnafal fülke megváltási díjának megtárgyalása
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Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a köztemetőben elkészült
urnafalról. Kérte, hogy döntsenek az urnafülke megváltási díjáról. Elmondta, hogy egyeztetett
a szomszédos településekkel (Szakoly, Nyírmihálydi) és az urnafülke megváltási árát az
alábbiak szerint javasolja:
-1 személyes urnafülke

15.000 Ft

-2 személyes urnafülke

25.000 Ft

Pócsi Józsefné képviselő megkérdezte, hogy mennyi időre szól ez a megváltási díj?
Nagy László jegyző elmondta, hogy ezt városon követik nyomon, általában 25-és 50 év
közötti időszakra szól.
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy a megváltási idő benne van a temető
rendeletben, emlékei szerint 50 év.
Görög László polgármester elmondta, hogy legyen 50 év, ha nem ez van a temető
rendeletben akkor ezt módosítják.
Pócsi Józsefné képviselő megkérdezte, hogy a hamvasztás után van –e lehetőség sírhelyes
temetésre?
Nagy László jegyző elmondta, hogy biztosítani kell a választás lehetőségét.
Görög László polgármester elmondta, hogy mindenkinek meg van a választási lehetősége.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy legyenek szívesek 2014. október 5-én megjelenni az
urnafal szentelésén a köztemetőben.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
40/2014.(X.02.) HATÁROZATA
Az urna fülke megváltási díjáról
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A Képviselő-testület:
1./ Megismerte a polgármester beszámolóját a köztemetőben létesített urnafal építési
munkálatairól.
2./ A temetkezésről és a temető rendjéről szóló önkormányzati rendelet átfogó módosításáig
az alábbiak szerint határozza meg az urnafülke megváltási díjait.
2.1/ Az urnafal megváltási ideje: korlátlan, nincs időtartamhoz kötve.
2.2/ 1 férőhelyes urnafülke megváltási díja: 15.000 Ft.+ÁFA
2 férőhelyes urnafülke megváltási díja: 25.0000 Ft+ÁFA
3./ Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti rendelet módosítását döntésre készítse
elő.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: polgármester

4.napirendi pont
A településrendezési tervvel kapcsolatos kérdések megtárgyalása
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a településrendezési
tervről,amit minden önkormányzatnak a jogszabályok változása miatt célszerű módosítani a
közeljövőben. Ez több millió forint kiadást jelent az önkormányzatnak, erre a költségvetésben
idén 500.000 Ft van elkülönítve. Bővebben erről a továbbiakban Nagy László jegyző úr fog
beszélni.
Nagy László jegyző elmondta, hogy a településrendezési tervet több hatóság alkalmazza és
az önkormányzat jegyzője is a hatóságok által kiadott okmányokból dolgozik. A település
lakói a hatóság engedélyével bonthatnak, illetve építhetnek. A településrendezési terv
elkészítéséhez szükség van egy alaptérképre, amelynek összege a következők szerint alakul:

- belterületen 344.000 Ft
- külterületen 180.000 Ft
- zárt kertben 111.000 Ft.
Összesen. 636.000 Ft + ÁFA

Ezt a térképet a Nemzeti Kataszteri Zrt. árusítja. A településrendezési terv elkészítéséhez
alkalmazni kell egy főépítészt, aki képviseli az önkormányzatot a megyei és a területi
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főépítész előtt. A főépítész 680.000 Ft + ÁFÁ.ért vállalná el ezt a feladatot. A
településrendezési terv 7-8 éves időtartamra vonatkozik. Javasolta, hogy több építésztől is be
kell kérni az árajánlatot, mert elég nagy összegről van szó.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
41/2014.(10.02.) HATÁROZATA
A településrendezési terv elkészítéséről

A Képviselő-Testület:
1./ Megismerte az URBAN DIMENSIÓ Tervező és Szolgáltató Bt. (4405 Nyíregyháza,
Pitypang utca 5.) tervezeti szerződésében, és Marosán Andrea település mérnök főépítészi
tevékenységi ellátására vonatkozó ajánlatát.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítására és a főépítész
alkalmazására újabb ajánlatot szerezzen be.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős:polgármester

5.napirendi pont
A pályázatok kezelésében közreműködött szervezet díjazásának megállapítása
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az önkormányzati
pályázatok készítésével, megírásával kapcsolatban. Elmondta, hogy a pályázatíró Kóródi
András 4374 Encsencs Fő út.91.sz. alatti lakos küldött az önkormányzatnak egy keretösszeg
megállapodást , melyben leírta, hogy a megnyert pályázatok után a sikerdíj összegét 3% ban
állapítja meg. Az önkormányzat még nem fizetett semmilyen összeget a pályázatírónak, a
megnyert pályázatok után.. A megnyert 3 pályázat (BM, Falunap, Mikrobusz) után kéri a 3 %
sikerdíj megfizetését.
Molnárné Goda Gabriella képviselő szerint a pályázatok beadása előtt közölni kellett volna
az önkormányzattal, hogy milyen térítés ellenében kívánja elvégezni a munkát.
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Görög László polgármester elmondta, hogy a megnyert pályázatok közül egy pályázat sincs
lezárva, folyamatban van az elszámolás. A támogatási szerződések aláírása után, a pályázatíró
Kóródi András vállalja, hogy a megnyert pályázatok elszámolását végrehajtja.
Pócsi Józsefné képviselő elismeri, hogy sok munkája volt eddig a pályázatírónak, de ezt a
pályázatok beadása előtt kellett volna benyújtania, így utólag nehéz dönteni róla.
Nagy László jegyző elmondta, hogy nem megnyerni, hanem lebonyolítani, illetve elszámolni
nehéz ezeket a pályázatokat. Olyan ember kellett erre a területre, aki véghez is tudja vinni a
feladatokat. Véleménye szerint még a munkálatok fele van kész.
Kapási József képviselő szerint a 3%-ot el kell fogadni, mert, más pályázatíró 10-12 %
fejében készíti el a hasonló pályázatokat.
Gyurkovics Anna képviselő megkérdezte, hogy nem –e lehet kifizetni két részletben ezt az
összeget, mivel még csak a pályázatok fele van kész.
Nagy László jegyző elmondta, hogy ez a képviselő-testületen múlik milyen ütemben fizeti ki
a kért összeget. A teljesítés igazolás benyújtása után kell rendezni ezt a feladatot.
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a BM pályázatot nem Goda Ferencnével
készítették el?
Görög László polgármester elmondta, hogy Goda Ferencné csak annyit segített, hogy az ő
gépén keresztül töltötték fel az EBR rendszerbe a pályázatokat.
Pócsi Józsefné képviselő azt kérte, hogy írásban legyen rögzítve, hogy melyik 3 pályázat
után és milyen összeg jár a pályázatírónak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
42/2014.(X.02.) HATÁROZATA
A pályázatíró díjának megállapításáról
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A Képviselő-Testület:
1./ Megismerte a polgármester önkormányzati pályázat készítéssel kapcsolatos beszámolóját,
illetve a pályázatok felkutatását, megírását, bonyolítását és elszámolását koordináló
pályázatíró, Kóródi András 4374 Encsencs Fő u.91. alatti lakos tevékenységéről szóló
összefoglalót.
2./ Elismerve a pályázatíró munkáját felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. november
04-től kezdődően keret megállapodást írjon alá a már elkészített és folyamatban, illetve
elszámolás alatt lévő valamint a jövőbeni projekt menedzsmenti szolgáltatásra, amelyben a
sikerdíj összegét a megnyert támogatási összeg 3%-ában állapítják meg.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: polgármester

6.napirendi pont
A Strabag Zrt. újabb földhasználati ajánlatának megtárgyalása
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, a Strabag Zrt. földhasználati
díjáról, amelyet a Nyírgelse belterületi 461.hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban bérelt a cég.
Elmondta, hogy írásban kiküldte az anyagot és már több alkalommal tárgyalták a kérelmüket,
de érdemi döntés nem született az ügyben.
Nagy László jegyző elmondta, hogy az előző testületi ülésen a képviselő-testület nem fogadta
el a Strabag Zrt. által ajánlott 1.000.000 Ft-os földhasználati díjat 5 évre előre kifizetni.
Molnárné Goda Gabriella képviselő elmondta, hogy ő tartja magát az eredeti
álláspontjához, tehát nem fogadja el az ajánlatát.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
43/2014.(X..02.) HATÁROZATA
A Strabag Zrt. földhasználati díjáról
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A Képviselő-Testület:
1./ A Strabag Zrt. 1.000.000. Ft/5 évre vonatkozó, a Nyírgelse belterületi 461. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő ajánlatát (földhasználati díj) nem fogadja el,
fenntartja a 32/2014.(VIII.14.) számú határozatban foglaltakat.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Strabag Zrt.-t tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2014. október 11.
Felelős: polgármester

7.napirendi pont
Egyebek
Görög László polgármester elmondta, hogy a 2014-es évben is lehetet pályázni az
önkormányzatoknak szociális tűzifára a régi feltételekkel, azzal a különbséggel, hogy a
szállítási költséget az önkormányzatnak kell viselni.
Nagy László jegyző elmondta, hogy csak az 5000 fő alatti település pályázhatott szociális
tűzifára azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat módosítja a szociális rendeletét. A szociális
tűzifa kiosztásánál előnyt élveznek azok a családok, akik halmozottan hátrányos helyzetűek
illetve részesülnek FHT és gyermekvédelmi kedvezményben és öregségi nyugdíj ellátásban.
Pócsi Józsefné képviselő elmondta, hogy azok a családok minősülnek halmozottan hátrányos
családnak ahol legalább három kiskorú gyermek van és mind a két szülő 8 általános
végzettséggel rendelkezik.
Nagy László jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak nem kell önerőt tennie a szociális
tűzifa beszerzéshez, csak a szállítási költséget kell vállalnia. Elmagyarázta a megrendelhető
szociális tűzifa mennyiségének kiszámítását.
Támogatásban részesülők száma*2m3 = megrendelhető mennyiség. Az igényléshez szükség
van képviselő-testületi határozatra, amihez módosítani kell a szociális rendelet 7. pontját.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
44/2014.(X.02.) HATÁROZATA
A szociális tűzifa igénylésről
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A Képviselő-Testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a település önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. Rendeletben
(a továbbiakban: rendelet) foglaltakat.
2. Pályázatot kíván benyújtani 282 m3 kemény lombos fafajú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
támogatásra 15.000 Ft / erdei m3 + ÁFA támogatást igénybe véve, mindösszesen 5.372.100
Forint összértékben.
3. Megállapítja, hogy a rendelet 3 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel a
település, ezért a támogatás felhasználásának nem feltétele az önrész vállalása.
4. A rendelet 2 § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
5. Felhatalmazza polgármestert, hogy a rendelet 5 § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint
nyújtsa be a pályázatot.
Határidő: 2014. október 6.
Felelős: polgármester

Pócsi Józsefné képviselő javasolta a Szalmadi köztemetőben a vízcsap kintebb nyitását. A
továbbiakban kérte, hogy részesítsék iskoláztatási támogatásban azokat a felsőoktatásban
tanuló hallgatókat, akik nem kapnak semmilyen támogatást az önkormányzattól.
Görög László polgármester elmondta, hogy ő támogatja ezt a kérést. Az egyszeri támogatás
összegét a következőképpen javasolta megállapítani:
- általános iskolai tanulók:

5.000 Ft/fő

-

középiskolai tanulók:

7.000 Ft6fő

-

egyetemi tanulók:

10.000 Ft/fő

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
45/2014.(X.02.) HATÁROZATA
Az iskoláztatási támogatásról
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A Képviselő-Testület:
1./ Egyszeri iskoláztatási támogatást állapít meg azon nyírgelsei lakhelyű tanulók részére,
akik bármely ok miatt nem részesültek gyermekvédelmi támogatásban a 2014. évben.
2./ Az 1.pont szerinti támogatás összege:
a, általános iskolai tanulók részére:

5.000 Ft

b, középiskolai tanulók részére:

7.000 Ft

c, felsőoktatási intézményben tanulók részére:

10.000 Ft

3./ A támogatás folyósításának feltétele, hogy az érintettek 2014. november 7.napjáig az
iskolalátogatási bizonyítványt bemutassák a szociális ügyintézőnek.
4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési tartalék terhére
kifizesse a 2. pont szerinti támogatást a jogosultak részére.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: polgármester
Görög László polgármester és Nagy László jegyző mindenkinek megköszönte a 4 éves
munkáját.
Görög László polgármester 15:37-kor bezárta a testületi ülést.

Görög László

Nagy László

polgármester

jegyző

k.m.f.

Kapási József

Gyurkovics Anna

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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