Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete
8581 Németbánya Fő tér 3.
Telefon/fax: 89/350-141
Szám:

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 21-én 9:00-kor tartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő

körjegyző

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A
Képviselő-testületi ülésen 1 állampolgár jelent meg.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását.
1. 2011/2012 tanévre vonatkozó évkezdési beiskolázási támogatás
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont (2011/2012 tanévre vonatkozó évkezdési beiskolázási támogatás)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
A meghívó mellékleteként megkaptátok az előterjesztést. Látjátok az előző években adott támogatásokat.
A rendszere tartható legyen,úgy kell kialakítani. Kihirdetése olyan módok történjen, hogy a hirdetőkre és akár a
levelező listára kitesszük, illetve az érintetteket értesítjük személyesen.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Diákigazolvány nem jó? Az összegekkel egyet értek.
Bárány Péter körjegyző:
Nem jó, iskolalátogatásit kell kérni.
Müller Péter:
A számok jók. Terveztünk ezzel a költségvetésben?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ha jól számoltam, 55-60 e Ft-tal terheli a költségvetést. Nem lett betervezve, de a takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően ilyen fontos cél esetén úgy vélem, van ekkora mozgásterünk. Javaslom elfogadásra az
előterjesztést a következők szerint.
A családoknak a következő évkezdési beiskolázási támogatásokat nyújtja az önkormányzat 2011/2012 tanévre
vonatkozóan:
− általános iskolás gyermekek után: 5.000 Ft
− középiskolás gyermekek után: 6.000 Ft
− főiskolás és egyetemista gyermekek után 8.000 Ft
A támogatás igénybevételének a feltételei:
− iskolalátogatási bizonyítvány felmutatása
− az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai lakcímmel rendelkező és életvitel
szerűen Németbányán élők legyenek
− főiskolás és egyetemista esetében nappali tagozatos és első diplomáját szerző diák veheti igénybe a
támogatást

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2011.(IX.21.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a családoknak a következő évkezdési beiskolázási támogatásokat
nyújtja 2011/2012 tanévre vonatkozóan:
− általános iskolás gyermekek után: 5.000 Ft
− középiskolás gyermekek után: 6.000 Ft
− főiskolás és egyetemista gyermekek után 8.000 Ft
A támogatás igénybevételének a feltételei:
− iskolalátogatási bizonyítvány felmutatása
− az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai lakcímmel rendelkező és életvitel
szerűen Németbányán élők legyenek
− főiskolás és egyetemista esetében nappali tagozatos és első diplomáját szerző diák veheti igénybe a
támogatást
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 9:15-kor bezárta
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