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Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30- án
megtartott rendkívüli nyílt ülésről.

Határozatok:
65/2013.(VII.30.) kt. határozat
66/2013.(VII.30.) kt. határozat
67/2013.(VII.30.) kt. határozat
68/2013.(VII.30.) kt. határozat

Tárgykód:K6
Tárgykód:K6
Tárgykód:K6
Tárgykód:K6

J e g y z ő k ö n y v:
Készült:

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július
30- én 8,30- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről.

Az ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

Jelen vannak:

Vajmi Ferenc
Rácz József
Biró Györgyné
Becze Árpád
Belső József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a körjegyzőt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület teljes
létszámban jelen van.
NAPIREND:
1.) Általános és középiskolai tanulók részére nyújtandó támogatásokról döntés.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Általános és középiskolai tanulók részére nyújtandó támogatásokról döntés.
Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület évente a tanévkezdés előtt
döntést hoz az iskolások támogatásáról. Kérte a jegyzőt, hogy ismertesse a jogszabályi
háttért.
Tóthné Péter Judit körjegyző elmondta, hogy a képviselő-testület évente döntést hoz adott
gazdasági évre biztosítandó étkezési térítési díjkedvezményről, tankönyvtámogatás
mértékéről, valamint utazási költségtérítésről. Az önkormányzatnak a támogatások
megállapításakor figyelembe kell venni a hatályos jogszabályban meghatározott normatív
kedvezményeket. A tankönyvtámogatásra vonatkozó kedvezményeket a 2001. évi XXXVII.
Törvény 8.§ (4) bekezdése állapítja meg. Majd ismertette a képviselő-testület 2012.évben
hozott döntéseit.
A polgármester a korábbi évekhez hasonlóan javasolta a támogatások megállapítását.
Hozzászólás nem hangzott el a képviselők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
65/2013.(VII.30.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi XXXVII. Törvény 8.§ában foglaltak figyelembevételével a 2013/2014. tanévkezdés megkönnyítése érdekében
a normatív állami támogatásban nem részesülő valamennyi általános iskolai tanuló részére
100 %-os tankönyvtámogatást nyújt, mely utólag a szülő által benyújtott, a kifizetést igazoló
számla (csekk) ellenében kerül kifizetésre.
A tankönyvtámogatást az önkormányzat a szociális gondoskodásról szóló 7/2011. (IV.27.)
önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével jövedelemre tekintet nélkül
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2013.(VII.30.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel
rendelkező általános iskolás és óvodás gyermekek részére a normatív térítési
díjkedvezményben részesülők kivételével – a 2013/2014.-es tanévre 50%-os étkezési térítési
díjkedvezményt biztosít.
A képviselő-testület a térítési díjkedvezményt utólag, a szülő által benyújtott számla ellenében
fizeti ki a szülő részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos 2014. június 30-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2013.(VII.30.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 4/2006. (II. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével jövedelemre
tekintet nélkül a 2013/2014. tanévben az Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező
középiskolás tanulók részére az alábbi támogatást biztosítja:
a.) 10.000 Ft összegű tankönyvtámogatást,
b.) kollégiumi ellátásban nem részesülők részére 100 %-os utazási költségtérítést
(mindennemű bérlet, menetjegy, helyi járat jegy, helyi járat bérlet, stb.)
c.) kollégiumi ellátásban részesülők részére 100 %-os étkezési költségtérítést.
d.) A bejáró, de a köznevelési intézmény által ingyenesen biztosított autóbusz
bérlettel rendelkező tanuló esetében 100%-os étkezési költségtérítést.
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Az a) – d) pontokban meghatározott támogatások kifizetése utólag számla ellenében történik
az önkormányzat házipénztárából a szülő részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos 2014. június 30-ig
Felelős: polgármester, jegyző
Vajmi Ferenc polgármester elmondta hogy függetlenül a megállapított tankönyv, étkezési
térítési díj, autóbuszbérlet, ösztöndíj támogatástól, gyermekenként jövedelemre tekintet nélkül
egységesen 5.000 Ft támogatást állapítson meg a testület valamennyi általános iskolás, és
középiskolás és főiskolai hallgató részére.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2013.(VII.30.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel
rendelkező általános, középiskolás tanulók és főiskolai hallgatók részére jövedelemre tekintet
nélkül egységesen, tanulónként 5.000 Ft támogatást biztosít a tanévkezdés megkönnyítése
céljából.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.
A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a rendkívüli nyílt ülést 8,30- órakor bezárta
Kmft.

Vajmi Ferenc
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző
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