Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének
5/2007.számú

JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének a berkesdi mővelıdési házban
2007. augusztus 7-én 20:00 órakor megtartott nyílt testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
Ott Mihályné polgármester
Illésné Pesti Edit alpolgármester
Kovács László - képviselı
Hadas Lívia – képviselı – igazoltan távol
Debreczeni Csaba – képviselı – igazoltan távol
Háhner József - képviselı
Hendzselné Papp Ilona – körjegyzı
Napirendi pontok:
1. Beiskolázási segély feltételeinek meghatározása
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása
Ott Mihályné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselıbıl 6 fı megjelent.

1. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy minden évben
augusztus elején szokott dönteni a képviselı-testület a beiskolázási segélyekrıl,
hiszen ekkor a szülık még az iskolakezdésre tudják felhasználni a kapott támogatást.
Javasolta, hogy az eddig megszokott rendszeren változtasson az önkormányzat,
preferálja az általa fenntartott berkesdi Fekete István Általános Iskolát. Ennek
tükrében javasolta, hogy a pénzbeni beiskolázási támogatás maradjon a tavalyi
évinek megfelelı összegő (óvodás 7E Ft, általános iskolás 8E Ft, középiskolás 9E Ft,
felsıfokú nappali oktatáson résztvevı 10E Ft), azonban teljes tankönyvtámogatást
csak a Berkesdre járó tanulók kapjanak, a máshová járó tanulók csak a berkesdi
tankönyvárak felét kapják meg. A bérlettámogatás terén is változtatást javasolt,
miszerint csak az kapja meg a támogatást, aki tényleg busszal jár. A Berkesdre járó
tanulók részére az iskola vegye meg a bérletet, melyet az önkormányzat az iskolának
kifizet.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2007. (VIII.7.) Kt. Határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a községben
állandó lakhellyel rendelkezı tanulóit az alábbi összegő pénzbeni
beiskolázási támogatásban részesíti:
Óvodás
7.000.- Ft/fı
Általános iskolás
8.000.- Ft/fı
Középiskolás
9.000.- Ft/fı
Felsıfokú nappali
10.000.- Ft/fı
tagozatos hallgató
Az általános iskolások részére tankönyvtámogatást is biztosít az
önkormányzat az alábbiak szerint: A berkesdi Fekete István
Általános Iskolába járó gyerekek részére ingyen biztosítja a
tankönyveket, oly módon, hogy annak árát az iskola felé az
önkormányzat megfizeti. A nem a berkesdi iskolába járó általános
iskolai tanulók részére a berkesdi évfolyamonkénti tankönyvárak
felét biztosítja pénzbeni támogatásként az önkormányzat.
A 2007/2008-as tanévben bérlettámogatást csak az a tanuló kap, aki
ténylegesen busszal utazik. A képviselı-testület felkéri a berkesdi
iskola igazgatóját, hogy az ellendi tanulók részére a bérletet vegyék
meg. A bérletek árát az önkormányzat az iskola számlájára átutalja.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. augusztus 30.
2. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az idei évben is
lehetıség van a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. Javasolta,
hogy az elızı éveknek megfelelıen az idén is biztosítsa ezt a lehetıség az
önkormányzat a nappali tagozatos felsıoktatási hallgatók részére.
A képviselı-testület az elhangzottakat megtárgyalta, és 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött:
39/2007. (VIII.7.) Kt. Határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a 2007/2008-as
tanévben is csatlakozik az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica
ösztöndíjprogramjához.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. szeptember 30.
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,30 órakor bezárta.
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