
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. augusztus 24-én 10 

órakor a Mánfa Község Önkormányzat Nagytermében megtartott rendkívüli 

képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 

 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti és elfogadásra javasolja a 

napirendi pontokat. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához 

 

2. 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz 

való csatlakozás 

 

1. Napirendi pont: Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához 

 

Takács Zsolt polgármester: Önkormányzatunk évek óta nyújt be pályázatot szociális célú 

tüzifa vásárlásának támogatására, ez idén sincs másképpen. A Belügyminisztérium által kiírásra 

került a pályázat, így a képviselő-testületnek döntenie kell kíván e pályázatot benyújtani. A 

meghatározott feltételeknek megfelelően 50 m3 fa vásárlásának támogatására nyújtanánk be 

pályázatot. Az elektronikus rögzítés határideje 2020. augusztus 31. napja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

32/2020. (VIII.24.) sz. határozat: 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Forrás biztosítása 

szociális célú tűzifa vásárlásához” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be a Magyar 

Államkincstár Ebr42 rendszerében, 50 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlására 

legfeljebb 63.500, - Ft önerő biztosításával. További legfeljebb 186.500 Ft összeget 

biztosít szállítási költségekre. A legfeljebb 250.000 Ft összegű saját forrást a 

költségvetési rendelet Egyéb intézményi ellátások (Szociális célú tűzifa) előirányzata 

terhére biztosítja.  

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor vezesse át. 
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3. Az önkormányzat a tűzifát ellenszolgáltatás nélkül nyújtja a rászorulóknak. 

 

Határidő: Értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt polgármester  

              dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

2. Napirendi pont: 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás 

 

Takács Zsolt polgármester: Az előző napirendhez hasonlóan, a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz is minden éven csatlakozik az Önkormányzat. A pályázat 

még nem került kiírásra, a korábbi évek tapasztalataiból augusztus utolsó vagy szeptember első 

heteiben jelenik meg. Ahhoz, hogy a megjelenéskor pályázni tudjunk kérném a képviselő-

testületet, előzetesen hagyja jóvá a csatlakozást a 2021. évi fordulóhoz. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. Kézfeltartásos, szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

32/2020. (VIII.24.) sz. határozat: 

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a 2021. évi Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, és az alábbi határozatot 

hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Mánfa Község Önkormányzat 

csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 

évi fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat megtételére 

és annak továbbítására a Támogatáskezelő részére. 
 

Határidő: A pályázati kiírásban meghatározottak szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

Köszönöm mindenkinek a részvételt, a Képviselő-testületi ülést 10 óra 15 perckor bezárom.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Takács Zsolt         dr. Müller József 

polgármester       aljegyző 


