JEGYZŐKÖNYV
Készült 2019. szeptember 12. napján (szerdán) 7 óra 45 perckor a jánossomorjai Városháza
hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Lőrincz György: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő jelen
van, (Bella Zsolt, Molnár Gábor és Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna jelezték, hogy nem
tudnak részt venni a képviselő-testületi ülésen). Megállapította, hogy a napirend módosítására
nem tettek javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. melléklet)
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2019. (VII.28.) Kt.
Határozata Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el:
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
2./ Hozzájáruló nyilatkozat a 1668/27 hrsz.-ú ingatlanon történő jelzálogjog
bejegyzéséhez
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
1./ Napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
(3. sz. melléklet)
Lőrincz György: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulóját. A pályázat hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására jött létre. Elmondta, hogy az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt majd a támogatási összegek
odaítéléséről. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, majd Winkler Lászlót, a
Szociális-és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok javaslatait.
Luka János: A pénzügyi bizottság egyhangúan támogatásra javasolja, hogy csatlakozzon az
önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Winkler László: A Szociális-és Egészségügyi Bizottság tapasztalata, hogy évről évre egyre
többen élnek ezzel a lehetőséggel, és a visszajelzések is azt tanúsítják, hogy a diákok örülnek
ennek a lehetőségnek. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a csatlakozást.
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2019. (VII.28.) Kt.
Határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2020.
évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz csatlakozni
kíván.
2. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. október 2.
2./ Napirendi pont
Hozzájáruló nyilatkozat a 1668/27 hrsz.-ú ingatlanon történő jelzálogjog
bejegyzéséhez (4. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy az új lakóterületen egy fiatal pár vásárolt egy lakóingatlant.
Banki hitelt szeretnének felvenni, ez azonban csak akkor válik elérhetővé a számukra, ha az
önkormányzat hozzájárul a jelzálogjog bejegyzéséhez, úgy, mint a korábbi esetekben. Felkérte
Luka Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Luka János: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja az
előterjesztésben foglaltakat.
Lőrincz György: Megállapította, hogy más hozzászólás nem érkezett, így szavazásra tette fel
az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2019. (VII.28.) Kt.
Határozata
1. Jánossomorja
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
feltétlenül
és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jánossomorjai 1668/27 hrsz-ú ingatlan
tekintetében I. ranghelyre 1.850.000 Forint otthonteremtési kamattámogatott hitel és a
hozzá tartozó elidegenítési és terhelési tilalom, II. ranghelyre 15.000.000 Forint kölcsön
és a hozzátartozó elidegenítési és terhelési tilalom az OTP Jelzálogbank javára kerüljön
bejegyzésre.
2. Jánossomorja
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
feltétlenül
és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jánossomorjai 1668/27 hrsz-ú ingatlan
tekintetében III. ranghelyre 2.600.000 Forint családok otthonteremtési kedvezménye és
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a hozzá tartozó elidegenítési és terhelési tilalom, IV. ranghelyre 7.400.000 Forint
megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye és a hozzá tartozó elidegenítési
és terhelési tilalom a Magyar Állam javára kerüljön bejegyzésre.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot
megadja.
Felelős:

Lőrincz György polgármester

Határidő: 2019. szeptember 16.
Lőrincz György: Elmondta, hogy nincs több megtárgyalnivaló ügye a képviselő-testületnek.
Megköszönte a megjelenést és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző
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