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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 
17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
  Sallee Barbara polgármester 

Kozma Bognár László alpolgármester 
Gyurka Miklósné képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 

Varga József képviselő 
Varga József (Fenyősi u.) képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária jegyző 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat és jegyző asszonyt 
2014. szeptember 30-i rendkívüli nyilvános ülésünkön. Ifjabb és idősebb Varga József nincs 
jelen, jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. Három fővel határozatképesek 
vagyunk. Az ülést megnyitom.  
 
Két napirendi pont lenne a szociális tűzifa igénylése, ebben már többször volt részünk. Ebben 
a formában tavaly találkoztunk vele először, javaslom, hogy idén is ragadjuk meg ezt a 
lehetőséget. A második napirendi pont tehát csatlakozás a Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. Aki a két napirendi 
pontot el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 3 igen köszönöm. 
 
A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szociális tüzelőanyag igénylés 
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

pályázati fordulójához 
 
 
 
1. Szociális tüzelőanyag igénylés 
 
Sallee Barbara polgármester: Szeretném kérdezni, hogy a szociális tűzifaigényléshez van-e 
a képviselőknek kérdése? Előzetesen átnéztük, tárgyaltuk. Arról van szó, hogy a rászorulók 
száma alapján - a rászorultság nagyon pontosan meg van határozva, nekünk ezt be kell tartani 
a kiosztásnál - 2 m3 tűzifát igényelhetünk így első menetben, aztán a képviselő-testület 
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határozatban dönthet, hogy kinek ad ténylegesen mennyit, de rászoruló családonként 
maximum 5 m3-t. Meg kell pályázni, az igénylőknek be kell nyújtani a szükséges 
dokumentumokat, az igénylésre senkit sem kényszeríthetünk. A lakosok döntése, hogy ezt 
igénylik-e vagy sem. Van-e kérdés? 
Azt beszéltük korábban mivel 12-14 lakosról lenne szó, nyújtsuk be igényünket 24 m3 tűzifára 
ebben a programban. Ennek a másik indoka, hogy miért pont ennyit, mert a rendelet azt 
mondja, hogy a 25 m3 alatti mennyiséget gyorsan és azonnal, pozitívan ítélik meg. Tudnunk 
kell, hogy köbméterenként ezer forintot plusz Áfa és fuvarköltséget kell vállalnunk. Itt jött a 
másik érv, hogy 24 m3 ráférne egy autóra, így csak egyszeri fuvardíjat kell fizetni. Ezeket az 
érveket felsorolva, azzal a javaslattal élnék, hogy 24 m3-re nyújtsuk be az igényünket, ennek a 
vonzata 24.000 Ft, valamint a fuvardíj. Ezen költségek fedezetéül az általános tartalékot 
javasolom.  Körülbelül 50 – 55 ezer forintról van szó. Van-e ehhez kérdés? Nincs. 
Aki egyetért azzal, hogy Hegymagas község a belügyminiszteri kiírásra, a szociális célú 
tüzelőanyag igénylésre úgy válaszoljunk, hogy Hegymagas község 24 m3 tűzifát igényel, 
2014 telére, erre 24.000 Ft-+ áfa biztosít, plusz a fuvardíjat állja az általános tartalék terhére, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze, 3 igen köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
68/2014. (IX. 30.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t  
  

1.) Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
alapján igényt nyújt be a támogatás iránt.  

2.) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában (vagy 
szénben) részsülőktől támogatást nem kér. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rendelet alapján 12 fő jogosulti létszámra, összesen 24 m3 
keménylombos fa iránt nyújtsa be az önkormányzat igényét.  

4.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a rendelet 3. § (2) 
bekezdésében előírt, - 1000 Ft/erdei m3 + Áfa, összesen 30.480  
forint összegű saját forrást, valamint a tűzifa szállításából 
adódó költségeket a 2014. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja.   

Felelős: Sallee Barbara polgármester 
Határidő: 2014. október 6. – az igény benyújtására 

 
 
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2015. évi pályázati fordulójához 
 
Sallee Barbara polgármester: Az előterjesztés és a határozati javaslat előttünk van, 
Hegymagas község önkormányzata ezt a csatlakozást eddig minden évben meg tudta 
valósítani. Itt arról van szó, hogy a felsőoktatásban résztvevő fiatalok ezt a támogatást le 
tudják hívni. Ez egy országszerte közismert program, semmiképpen sem szeretnénk ebből 
kimaradni. Van-e kérdés. 
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Aki az előterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze, 3 igen 
köszönöm. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
69/2014. (IX. 30.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a 
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését 
az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási 
nyilatkozatot írja alá és az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatnak 
megfelelően az „A” és „B” típusú pályázati kiírást készítse el és tegye 
közzé. 

 
 
Sallee Barbara polgármester: Köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést lezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Sallee Barbara       Lutár Mária 
 polgármester              jegyző 

 


