Jegyzőkönyv
ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 27-én (péntek) 14.00
órakor megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal meghívott:

Horváth Ottó
Molnár Tibor Zoltán
Baka Istvánné
Gyovai János
Koós Lajosné

polgármester
alpolgármester

Hácskóné Kovács Tímea
Simon Ferenc

jegyző
pénzügyi ügyintéző

képviselők

Horváth Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv vezetésére Némethné Varga Anitát a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőjét kérte fel.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Napirendi javaslat:
1.)Zalabaksa Leader pályázat megvalósítása.
(Szóbeli előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
2.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
csatlakozás.
(Szóbeli előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester napirendi javaslatát egyhangúan elfogadta.
Napirend tárgyalása:

1.)Zalabaksa Leader pályázat megvalósítása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
Horváth Ottó: Ismert a testület előtt, hogy Zalabaksa Község Önkormányzata Leader pályázatot
nyújtott be a Zalabaksa 155/10. hrsz-ú ingatlanon Közösségi ház felújítására, a 167. hrsz-ú, 408/1.
hrsz-ú és a 071. hrsz-ú központi zöld területeken térelemek elhelyezésére.
A benyújtott pályázat keretében 9.869.628 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a
beruházás nettó költsége. Az ÁFA-t az önkormányzatnak önerőből kell biztosítani. 2013. évben az
önkormányzatnak a beruházás 10 %-ról kifizetési kérelmet kell benyújtani, ezért sürgősen kivitelezőt
kell keresni.
A benyújtott pályázatban az építéssel járó munkákra három árajánlat érkezett. A LE-KO Építőipari Kft.
árajánlata 8.823.934 Ft+ÁFA, a BMT Mérnöki Kft. árajánlata 9.238.988 Ft+ÁFA, a VA-ZA Kft.
árajánlata 9.416.483 Ft+ÁFA.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a LE-KO Építőipari Kft. által benyújtott árajánlatot
fogadjuk el, a vállalkozási szerződést is velük kösse meg az önkormányzat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a LEKO Építőipari Kft-t bízza meg a Zalabaksa 155/10. hrsz-ú
ingatlanon Közösségi ház felújításának, a 167. hrsz-ú, 408/1.
hrsz-ú és a 071. hrsz-ú központi zöld területeken térelemek
elhelyezésének kivitelezésével.
Vállalkozói díj: 8.823.934 Ft+ÁFA.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő:
2013. szeptember 30.
Felelős:
Horváth Ottó polgármester

2.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához csatlakozás.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
Horváth Ottó: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ismét lehetőség van arra, hogy
csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi
fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél
elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is
mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi
részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a
felsőoktatási intézmények folyósítanak. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az
önkormányzat, ezt a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési önkormányzat és a megyei
önkormányzat által megállapított támogatás együttes összegével megegyező mértékben kiegészíti.
Az önkormányzat köteles kiírni az érettségi előtt álló tanulók részére is a pályázatot, akik csak akkor
részesülhetnek ösztöndíjban, ha felvételt nyernek valamely államilag finanszírozott felsőoktatási
intézmény nappali tagozatára.
Javaslom, hogy csatlakozzunk az ösztöndíj pályázathoz, hiszen településünkön több felsőoktatási
intézményben tanulót érint a támogatás.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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Zalabaksa
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2014. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a csatlakozásra vonatkozó nyilatkozat
aláírására.
Határidő:
2013. október 11.
Felelős:
Horváth Ottó polgármester
A fentieket követően Horváth Ottó polgármester megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület
ülését bezárta.
kmft.
Hácskóné Kovács Tímea
jegyző

Horváth Ottó
polgármester

