JEGYZŐKÖNYV
A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. szeptember 7-én
19°0 órakor tartott soros testületi üléséről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Béres László polgármester, Sipos Zoltánné
alpolgármester, Kámán Krisztián képviselők, Császár László jegyző megbízásából Pappné
Varga Angéla aljegyző jegyzőkönyvvezető.
Az ülés helye: Faluház, Baktüttös Rákóczi út 113.
Béres László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület
határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület a kiadottak
szerint fogadott el.
Napirendi pontok:
1./ Pályázat benyújtása
2.1 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
3 ./ Középiskolások beiskolázási támogatása

Pályázat benyújtása
Béres László javasolja, hogy a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására" a Rákóczi utcában járda építésére, felújítására,
karbantartására nyújtsanak be pályázatot. Az árajánlatot megkértem.
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
23./2017.(IX.7.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
Baktüttös község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására" az a. pontban megjelölt" a település
belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására „ kiírt pályázat
keretében 1 millió Ft támogatás igénylésére a kérelmét benyújtja.
A pályázat célja járda felújítása építéssel. A beruházás összköltsége 3.053.982, Ft.
Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását, amely 2.053.982, Ft
vállalja. A saját erőhöz szükséges fedezet rendelkezésre áll.A képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert a támogatás kérelem benyújtására.
Felelős: Béres László polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Béres László: Az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat október 02-ig csatlakozhat a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. A támogatás mértéke az Önkormányzat
részéről 5.000.- Ft volt. Javasolja, hogy határozattal erősítsék meg a szándékot.A
Képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
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24./2017.(IX.7.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
Utasítják az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béres László polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő: 2017. október 02.
3./ Középiskolások beiskolázási támogatása
Béres László javasolja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a baktüttösi lakhellyel rendelkező,
nappali tagozatos középiskolásokat 20.000.- forintos egyszeri beiskolázási támogatással
segítsék.
A testület egyetértett az elhangzottakkal és 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot

25./2017.(IX.7.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
Baktüttös község Önkormányzat Képviselőtestülete a tófeji lakóhellyel
rendelkező, nappali tagozatos középiskolásoknak egyszeri 20.000,-ft
beiskolázási támogatást biztosít, az iskolalátogatási bizonyítvány leadásával.
Utasítja a testület az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő: 2017. szeptember 15.
Miután több kérdés,
,
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A Baktüttős Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. szeptember 7-én 19°0 órakor tartott üléséről
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MEGHIVO
ÉRTESÍTEM, HOGY A BAKTÜTTÖS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉP VISELŐTESTÜLETE
2017. SZEPTEMBER 7-ÉN 19ÓRAKOR
TESTÜLETI ÜLÉST TART A BAKTÜTTÖSI FALUHÁZBAN

Napirendi pontok:
1./ Pályázat benyújtása
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
3 ./ Középiskolások beiskolázási támogatása
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Baktüttös, 2017 .szeptember 1.
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