
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 20-án 

tartott soron következő nyilvános képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltségének (3344 

Mikófalva, Lipót u. 1.) tanácskozó terme. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat támogatási összegének 

meghatározására. 

Előterjesztő: Polgármester 

2. Javaslat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és mellékletei elfogadására. 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

3. Egyéb ügyek, indítványok. 

 

Mikófalva, 2018. november 20. 

 

Határozat száma Tárgya 

34/2018. (XI.20.) a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat támogatási összegéről 

35/2018. (XI.20.) a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és mellékletei elfogadásáról 

Rendelet száma Tárgya 

 

 

 

 

    Fónagy Gergely         Dr. Fógel Henrietta 

polgármester               jegyző 
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Készült: Mikófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-án 

16.00 órától tartott soron következő nyilvános üléséről. 

 

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltségének (3344 

Mikófalva, Lipót u. 1.) tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak: 

Fónagy Gergely polgármester 

Kovács Tibor alpolgármester, képviselő 

Kovács Flórián képviselő 

Kovács Gábor Dénes képviselő 

Varga Zoltán képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Fógel Henrietta jegyző 

Jegyzőkönyvvezető: 

Kovács Lászlóné köztisztviselő 

 

Fónagy Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kovács Lászlóné köztisztviselőt. A 

meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő 

napirendeket. 

 

1. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat támogatási 

összegének meghatározására. 

 

Dr. Fógel Henrietta: Tájékoztatja a testületet, hogy öt fő nyújtotta be pályázatát, ebből négy 

fő jogosult a támogatásra a rendeletünk érelmében. Javasolja a testületnek a tárgykört 

szabályozó jelenleg hatályban lévő rendelet felülvizsgálatát. 

Fónagy Gergely: Az előző évektől eltérően 10.000,- Ft/fő/hó támogatási összeget javasolok a 

jogosultak részére, mivel a szociális keretben elegendő összeg áll rendelkezésre ilyen mértékű 

támogatáshoz, másrészt a településen kevesen jogosultak általában a támogatásra és 

hatékonyabb segítséget szeretnénk nyújtani a felsőoktatásban tanulók részére. 

 

Aki egyetért a polgármester által megfogalmazott javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a polgármester által tett javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozta. 

 

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (XI.20.) 

önkormányzati határozata a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat támogatási összegéről 

 

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az „A” típusú 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók 

számára 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére kiírt pályázatra az 

önkormányzati önrész mértékét 10.000,- Ft/fő/hó összegben állapította meg.   
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2. napirendi pont: Javaslat Belső Ellenőrzési Kézikönyv és mellékletei elfogadására. 

 

Dr. Fógel Henrietta: A Kézikönyvet és a hozzá tartozó mellékleteket minden képviselő 

megkapta a meghívó mellékleteként. A hatályos jogszabályok által került elkészítésre a belső 

ellenőrzést végzők által, ezért javasolja a Kézikönyv és mellékletei elfogadását a testületnek. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester kéri a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és 

mellékleteinek elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Belső Ellenőrzési 

Kézikönyvet és mellékleteit, és a következő határozatot hozta. 

 

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (XI.20.) 

önkormányzati határozata a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és mellékletei elfogadásáról 

 

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balatoni 

Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvét és mellékleteit – a napirendi 

ponthoz tartozó mellékletek szerinti tartalommal – elfogadta.  

 

3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok. 

 

Fónagy Gergely: A konyhára jelentkezett egy személy, itt Mikófalván lakik, december 1-től 

elvállalná. Mindenképpen vegyük fel, mert szükségünk van egy főre. 

Varga Zoltán: Mindenképpen szükségünk van nekünk 8 órás munkaerőre? Nem lehetne 

odaadni neki a könyvtárat is? Szerintem belefér az idejébe. Mennyi időt kell tölteni a 

könyvtárba? 

Fónagy Gergely: Heti két óra szükséges. 

Varga Zoltán: Kérdezzük meg tőle, hogy elvállalja-e. 

Fónagy Gergely: Az óvodába még mindig nincs pályázó. Felvettem a kapcsolatot egy egri 

nyugdíjas óvónővel, ő péntekig ad választ.  

A háziorvossal is vannak gondok, mostanában történt olyan eset, hogy jönni kellett volna 

neki, nem jött, küldött maga helyett egy helyettesítőt. Ő aláírta a szerződést jövő év augusztus 

31-ig. Ezt nem fogom engedni, ha kell tovább lépek, mert ez így szerződésszegés.  

Varga Zoltán: Azt javasolnám, hogy a jövő évi idősek napját tegyük el október utolsó 

hétvégéjére, akkor már túl leszünk az önkormányzati választáson. 

 

Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

           Fónagy Gergely                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                jegyző 

                                       

               Kovács Lászlóné  

jegyzőkönyvvezető 


