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Nagy Emese alpolgármester: Megállapítom, hogy határozatképes a képviselő-testület, a hét fős
tagságból jelen van öt fő. Polgármester úr távolléte miatt tartom én most ezt a testületi ülést. Egy
napirendi pont van kitűzve csak. Nem tudom, van-e valakinek valami egyéb napirendi pontra
javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, ezt fogadjuk el.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
61/2018.(IX.26.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához
2.) Kérdések, bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Emese alpolgármester
A határozatot kapja:
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1.) Nagy Emese alpolgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár
1. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Nagy Emese alpolgármester: Egyetlen napirendi pont, mint említettem a Bursa Hungarica
programhoz csatlakozás miatt kellet most ezt az egy napirendi pontot kitűzni, mert október 3-ig be
kell adni a csatlakozási nyilatkozatot. Most abban kell döntenünk, hogy a hosszú évek óta bevált
gyakorlattal részt veszünk ebben a programban. Most csatlakozni kívánunk-e vagy sem?
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülést most az egyszer előtte tartottuk, jegyző úr ismertette,
ami ide le van írva. A bizottság természetesen támogatja. Majd azt, hogy ezt kik kapják meg
Pusztaszeren, az majd valamikor a novemberi vagy decemberi testületi ülésen lesz téma. Most
csak az a kérdés, egyáltalán csatlakozunk-e a programhoz. A bizottság egyhangúlag elfogadta és
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen.
Nagy Emese alpolgármester: Én is úgy gondolom, hogy a csatlakozást eddig mindig
zökkenőmentesen el is fogadták. Reméljük most is el fogják, amennyiben úgy dönt a képviselőtestület. Kérem, aki úgy gondolja, hogy csatlakozzunk, az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
62/2018.(IX.26.)Kt. határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.

a

Bursa

Hungarica

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja.
Határidő: 2018. október 3.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár
2. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Nagy Emese alpolgármester: Van-e valakinek egyéb témában hozzászólása?
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A hivatali szakszervezet részéről bátorkodom előhozakodni azzal a
dologgal, amihez a képviselő-testület egyetértését kérnénk, hogy a következő testületi ülést
október 17-én terveznénk megtartani, az lenne egy szerdai nap. Az ennek a magyarázata, hogy itt
a kollegák gyakorlatilag egy ilyen „igazgatási szünetet” szeretnének maguknak kivenni. Az október
23-ai meg a november elején a halottak napi munkarend áthelyezése kapcsán az van, hogy ha
valaki hat munkanapot kivesz, a két hétben három-három munkanap szabadságolásával
gyakorlatilag tizenhat napig lehetne otthon a tisztelt kollektíva. Természetesen ügyeletet
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tartanánk, ha minden kötél szakad, természetesen jövünk, az elektronikus ügyintézés megint csak
nem állna le. Így legalább fogyna a dolgozóknak is a szabadsága, és hátha tudnának töltekezni egy
kicsit. Ha egy mód van rá, és minden megfelelően alakul, akkor a következő munkaterv szerinti
ülést polgármester úr október 17-re hívná össze. Fülöp képviselő urat, majd külön tájékoztatjuk
róla, hogy úgy szervezze esetleg ő is a munkarendjét. Örülnék neki én is, meg a kollegák is, ha ezt
így a tisztelt képviselő-testület is elfogadná. Nem kell róla dönteni, nem ez a szó szerinti igazgatási
szünet, mert az önkormányzati rendeletet igényel, meg azt nyáron kellett volna kiadni.
Nagy Emese alpolgármester: A magam részéről én úgy gondolom, hogy ez ti tudjátok a
legjobban, akik benne dolgoztok a rendszerbe, hogy ha így meg lehet oldani, akkor semmi
probléma. Ha a képviselő-testület tagjai időben értesülnek arról, hogy mikor tervezzük az ülést
akkor mindenki tudja úgy intézni a dolgát, hogy ez az ülés határozatképes legyen.
Sági Mihály képviselő: Pont bent voltam, amikor a jegyző úr, meg Gábor megkérdezte a
véleményemet. Ezzel kapcsolatban én mindenféleképpen azt mondtam, hogy igen, de azt is
hozzátettem, hogy én nagyon tudok alkalmazkodni, szerintem a képviselő társaim is, értesítsük ki,
akinek az egy hét gondot okoz. Nem kell benne döntenünk, maximálisan egyetértünk, hogy 17-e
legyen a következő testületi ülés időpontja.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Köszönjük szépen előre is.
Nagy Emese alpolgármester: Nem tudom, érdekelnek-e valakit a rendelővel kapcsolatos dolgok?
Sági Mihály képviselő: Ez a következő kérdésem. Felhívtalak telefonon, hogy légy szíves néhány
szót mondjál.
Nagy Emese alpolgármester: A helyzet az, hogy amióta eltelt egy hónap az előző testületi ülés
óta minden nap dolgozik ott valaki. A belső munkálatok a múlt héten beszéltem a Robival és ő
akkor telefonált, mondta, hogy értekezett azokkal az emberekkel, akikkel vissza kell jönni, a festő
és a burkoló brigáddal, a javításokat el kell, hogy végezzék. De nem tudnak jönni, mert az időjárási
viszontagságok miatt az ácsok bepakoltak a belső térbe a lambériát, szerszámokat, stb. addig nem
tudnak jönni míg, ott a terep úgy mond használható nem lesz. Nagyon kevés munka az ami még
hiányzik, nem lesz kész 30-ára. Pont a doktor úrral erről beszéltünk, hogy ha már február óta
kibírtuk ez nem okoz gondot, és a Robitól azért annyi segítséget kaptunk, az előzőekben is, meg
most is, hogy mi ezért nem fogunk háborogni, nem is háborgunk. Ő azt szeretné, hogy ott rendben
legyen minden, ne legyen kapkodás, de ha ennyit vártunk, akkor az legyen megcsinálva
tisztességgel. Én úgy gondolom amint onnan, most már nem kell olyan nagyokat átlépni, ha
mondjuk át, akarok menni az egyik helyiségből a másikba, a lambéria magassága most már
szépen csökken. Én azt gondolom, hogy ezt talán a jövő hétre már ki is ürül és jöhetnek a
javításokat elvégezni. Utána én megbeszéltem polgármester úrral is, meg a Szacsival is, hogy kérni
fogok oda három személyt innen a közmunka programból és nekiállnak a nagytakarításnak, mert
azt a takarító személyzet nem tudja egymaga megcsinálni. Amint úgy látom a terepet, a fogászati
gépnek a víz és áram elvezetése, mert máshová kerültek, ezek teljesen ki vannak építve a
betonozás is megtörtént. A burkolást a Robival megbeszéltem, mert ugye ez nem egy a kettő, ha
visszajönnek a burkolók, akkor megteszik, hogy ott is kiburkolják azt a fölbontott részt. A Robi
nagyon készségesen segít mindenben, és arra várok, hogy mondhassam a lányoknak, hogy
mehetnek takarítani, és akkor sínen leszünk. Én azt gondolom, hogy 30-áig 100% hogy nem lesz,
de egy hét csúszással talán átadják a terepet, hogy előkészítsük azt, hogy vissza tudjunk menni.
Itt állnak most a munkával.
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen.
Nagy Emese alpolgármester: Van-e még valakinek valami?
Ocskó László képviselő: Lakossági észrevétellel jöttek hozzám, hogy valami megoldást találjunk,
de majd polgármester úrral próbálok konzultálni ezzel kapcsolatban, hogy megint patkány invázió
fenyegeti a falut.
Nagy Emese alpolgármester: Honnan, melyik oldalról?
Ocskó László képviselő: A Mustoha Lázárék környékén, ott két szomszédban is fölütötte a fejét
ilyen dolog. Ott van két olyan ingatlan, ahol elképzelhető. Honnan ered ezt így konkrétan nem
tudni, Juliska panaszkodott, hogy nem lehetett nyitott ablaknál aludni se, mert egérszag is volt.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Személy szerint meg lettek ott szólítva. Most augusztus végén is
mentünk egy kört polgármester úrral, túl azon, hogy küldök egy rimánkodó levelet az ingatlan
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Bursa Hungarica Felső oktatá si O- nkormá nyzati O- sztö ndı́jpá lyá zat ...

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
forduló
Feladó: noreply@emet.gov.hu
Dátum: 2018. 08. 31. 10:35
Címzett: pmhiv@pusztaszer.hu

Tisztelt Polgá rmester Asszony/Ur!
Ezú ton tá jé koztatom arró l, hogy az Emberi Erő forrá sok Miniszté riuma megbı́zá sá bó l az
Emberi Erő forrá s Tá mogatá skezelő (a tová bbiakban: Tá mogatá skezelő ) nyı́lt pá lyá zat
kereté ben meghirdette a Bursa Hungarica Felső oktatá si O- nkormá nyzati O- sztö ndı́jrendszer (a
tová bbiakban: Bursa Hungarica O- sztö ndı́jrendszer) 2019. é vi pá lyá zati forduló já t há trá nyos
helyzetű , szociá lisan rá szoruló 4iatalok felső oktatá si tanulmá nyainak tá mogatá sá ra.
Az aktuá lis pá lyá zati kiı́rá st, a kapcsoló dó dokumentumokat é s az EPER-Bursa rendszerrel
kapcsolatos tá jé koztató t a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica_2019/
oldalró l tö lthetik le.
Az ö nkormá nyzatok tá mogató ké nt csatlakozhatnak a Bursa Hungarica O- sztö ndı́jrendszerhez. A
Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
A Bursa Hungarica O- sztö ndı́jrendszerhez tö rté nő csatlakozá s a www.emet.gov.hu oldalon kö zzé tett
eljá rá srendnek megfelelő en, kizá ró lag a Bursa Hungarica Elektronikus Pá lyá zatkezelé si é s Együ ttmű kö dé si
Rendszerben (a tová bbiakban: EPER-Bursa rendszer) való sulhat meg. A Csatlakozá si nyilatkozat bekü ldé si
hatá rideje: 2018. október 3. (postabé lyegző ). A Csatlakozá si nyilatkozatot a Tá mogatá skezelő Bursa
Hungarica posta4ió k cı́mé re ké rjü k megkü ldeni:
Bursa Hungarica Felső oktatá si O- nkormá nyzati O- sztö ndı́jrendszer
Emberi Erő forrá s Tá mogatá skezelő
1381 Budapest, Pf.: 1418.
A csatlakozá st az EPER-Bursa rendszerben az ö nkormá ny kiemelt kapcsolattartó ja vé gzi el a korá bbi
forduló ban rö gzı́tett belé pé si adataival. Amennyiben az O- nö k ö nkormá nyzatá nak mé g nincs kiemelt
kapcsolattartó ja vagy megvá ltozott a kapcsolattartó , abban az esetben ké rjü k, hogy az EPER-Bursa
rendszerbe tö rté nő belé pé shez a Tá mogatá skezelő á ltal a jö vő hé t folyamá n postai ú ton megkü ldö tt
felhaszná ló nevet é s jelszó t haszná ljá k!

Budapest, 2018. augusztus 31.
Tisztelettel:
Pá lyá zatkezelő
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