TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. szeptember 28-i nyílt

ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 28án 14.00 órakor, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

- Varga György polgármester,
- Márkus Balázs alpolgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő és
- Kurucz Tibor képviselő

Távol van:

- Zana István képviselő

Meghívottként
jelen van:

- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Varga György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 tagja közül 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gyenis Ferenc és Kurucz Tibor képviselőket javasolom. Kérem,
hogy aki a napirendi pontokat – a meghívóban foglaltak szerint – és a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyét – a polgármesteri előterjesztés szerint – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
78/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i nyílt
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvhitelesítők személyét (Gyenis Ferenc és Kurucz Tibor képviselők) a polgármesteri
előterjesztés szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Ezt követően a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1./ 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú víziközmű térítésmentes állami tulajdonba adásának
megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
3./ Egyebek
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1./ 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Ha akarunk csatlakozni a 2018-as Bursa Hungaricához, akkor
azt október 2-ig jeleznünk kell. A magam részéről támogatom a csatlakozást. Van-e valakinek
más véleménye? Nincs. Javasolom, hogy az önkormányzat csatlakozzon a 2018. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
1. Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 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.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat 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.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
79/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
1. Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
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települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat 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.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Varga György polgármester
Varga György polgármester: Az „A” és „B” típusú pályázatokat október 3-ig kell kírni.
Javasolom, hogy írjuk ki most. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
A) Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév
második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás).
B) Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre ( 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév) a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. október 3.
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
80/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
A) Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév
második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás).
B) Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre ( 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév) a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).
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A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. október 3.
Felelős: Varga György polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú víziközmű térítésmentes állami tulajdonba adásának
megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az ivóvízhálózat vegyes (állami-önkormányzati) tulajdonban
van. Az üzemviteli épület és a benne lévő vas-mangántalanító az önkormányzaté. Az
ivóvízkút 1967-ben létesült a törökkoppányi 422 hrsz alatti ingatlanon, amely önkormányzati
tulajdonban van. Ebből adódóan az ivóvízkút is az önkormányzat tulajdonát képezi. A többi
vagyonelem állami tulajdonban van. Az üzemviteli épület és a vas-mangántalanító létesítését
az önkormányzat valósította meg pályázati úton, de a DRV Zrt. átvállalta az önkormányzat
által biztosítandó önrész megfizetését. A magam részéről javasolom, hogy az önkormányzat
tegyen szándéknyilatkozatot a térítésmentes állami tulajdonba adásra vonatkozóan. Kinek, mi
a véleménye? Van-e más javaslat?
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával.
Varga György polgármester: Javasolom, hogy napirenddel kapcsolatosan a képviselőtestület az előterjesztés szerinti szándéknyilatkozatot fogadja el. Kérem, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzata (Cím: 7285 Törökkoppány Kossuth L. u. 66., adószám:
15396190-2-14, törzskönyvi nyilvántartás száma: 396190, képviseli: Varga György
polgármester) mint ellátásért felelős az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat a törzsvagyona részét képező, DRV_V_141 Törökkoppányi vízmű
elnevezésű, 11-20093-1-001-00-05 azonosító kóddal rendelkező állami tulajdonú víziközmű
rendszerhez kapcsolódó víziközműveit – amennyiben hatályos jogszabály lehetővé teszi, illetve
ez a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba
vételi szándékával megegyezik – térítésmentesen állami tulajdonba kívánja adni.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

5

81/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzata (Cím: 7285 Törökkoppány Kossuth L. u. 66.,
adószám: 15396190-2-14, törzskönyvi nyilvántartás száma: 396190, képviseli: Varga György
polgármester) mint ellátásért felelős az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat a törzsvagyona részét képező, DRV_V_141 Törökkoppányi vízmű
elnevezésű, 11-20093-1-001-00-05 azonosító kóddal rendelkező állami tulajdonú víziközmű
rendszerhez kapcsolódó víziközműveit – amennyiben hatályos jogszabály lehetővé teszi,
illetve ez a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami
tulajdonba vételi szándékával megegyezik – térítésmentesen állami tulajdonba kívánja adni.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

3./ Egyebek
3/a./ Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Törökkoppány a törökkoppányi általános iskolához tartozik.
Javasolom, hogy ez maradjon így a továbbiakban is. Van-e más vélemény? Nincs. Kérem,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezésében biztosított véleményezési jogkörével élve
kimondja, hogy a Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vonatkozásában az iskola 2017/2018-as tanévre meghatározott felvételi körzetével továbbra is
egyetért, azon változtatni nem kíván. Az iskola felvételi körzete a 2018/2019-es tanévre
vonatkozóan a 2017/2018-as tanévre jóváhagyott felvételi körzettel legyen azonos. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
A Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában szereplő,
TÖRÖKKOPPÁNY községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 7 fő.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
82/2017.(IX.28.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezésében biztosított véleményezési jogkörével élve
kimondja, hogy a Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vonatkozásában az iskola 2017/2018-as tanévre meghatározott felvételi körzetével továbbra is
egyetért, azon változtatni nem kíván. Az iskola felvételi körzete a 2018/2019-es tanévre
vonatkozóan a 2017/2018-as tanévre jóváhagyott felvételi körzettel legyen azonos. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
A Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában szereplő,
TÖRÖKKOPPÁNY községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 7 fő.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Varga György polgármester
3/b./ Étkezési térítési díjhátralékok ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.
3/c./ Ingatlan vagyonnal való gazdálkodás ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Gyenis Ferenc
jegyzőköny-hitelesítő

Kurucz Tibor
jegyzőköny-hitelesítő

