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Községi Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 
           Szőce 
 
Sz/17-9/2019. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. szeptember 16-
án (hétfőn) 15 órakor a Szőcén, a Polgármesteri Hivatalban megtartott a nyilvános 
képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Tornyos Ottóné polgármester, 
 Biczó Ervin képviselő, 
 Marton Ottó képviselő. 
 
Távolmaradását előre jelezte: Patyi József Árpád alpolgármester, Boldizsár András 
képviselő. 
 
Jegyző megbízásából: dr. Baranyai Mária aljegyző. 
 
Tornyos Ottóné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. A Képviselő-
testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja a polgármester 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
 
Napirend: 
 

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 

keretében kiírt pályázathoz csatlakozás megtárgyalása 

2./ Szőce Községi Önkormányzat A célcsoport együttműködését ösztönző 

természetbeni juttatás: utalvány feltételrendszere az EFOP-1.5.3-16-2017-00076 

azonosítószámú projekthez megtárgyalása 

3./ Különfélék 

 
1. napirendi pont: 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer keretében kiírt 
pályázathoz csatlakozás megtárgyalása 

 
Tornyos Ottóné polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melyet a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására hoztak létre, az 
idei évben is kiírása fog majd kerülni. A pályázatnak feltétele, hogy a települési 
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulójához. Az előző évtől kezdődően a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati 
fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában 
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foglalja. A Csatlakozási nyilatkozatot ütemterv alapján - 2019. október 2. napjáig kell 
eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A csatlakozásról történő döntés a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
A Képviselő-testület tagjai javasolják, hogy az Önkormányzat az idei évben is csatlakozzon a 
későbbiekben kiírásra kerülő pályázathoz.  
 
Tornyos Ottóné polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2019. (IX.16.) számú képviselő-testületi határozat  
 
1./ Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi kiírásra kerülő 
pályázati fordulójához, nyilatkozik arról, hogy az elektronikus 
adatbázis használatának feltételeit valamint a 2020. évi pályázati 
forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, nyilatkozik 
arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és 
a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel, valamint 
kötelezettséget vállal arra, hogy pályázatok kiírása, elbírálása és 
az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el, valamint arra, 
hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/ 
tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntések meghozatalát 
igazoló - a határozat mellékletét képező - nyilatkozatot az 
Önkormányzat nevében írja alá, juttassa el az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, és gondoskodjon mind az „A”, mind a 
„B” típusú pályázatok határidőben és az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelő kiírásáról.  
 
Határidő: a nyilatkozat eljuttatására és a pályázatok kiírására: 
2019. október 2.  
Felelős: Tornyos Ottóné polgármester  
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2. napirendi pont: 
 

Szőce Községi Önkormányzat A célcsoport együttműködését ösztönző 
természetbeni juttatás: utalvány feltételrendszere az EFOP-1.5.3-16-2017-
00076 azonosítószámú projekthez megtárgyalása 

 
Tornyos Ottóné polgármester röviden ismerteti az EFOP-1.5.3-16-2017-00076 projekt 
természetbeni juttatásának feltételrendszerét, melyet javasol elfogadni.  
 
A program feltételrendszerével a képviselő-testület tagjai egyetértenek, ezért szavazásra teszi 
fel annak elfogadását. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2019. (IX.16.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A célcsoport 
együttműködését ösztönző természetbeni juttatás: utalvány 
feltételrendszere az EFOP-1.5.3-16-2017-00076 
azonosítószámú projekthez természetbeni juttatásának 
feltételrendszerét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések elvégzésével. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tornyos Ottóné polgármester 

 
 
 
 
 
 
Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tornyos Ottóné polgármester a 
képviselő-testületi ülést 15 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
  
  


