JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÜLÉSÉRŐL

2007. SZEPTEMBER 13.

HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2007.

Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. szeptember 13. napján 16,30 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Marton Csabáné megbízott körjegyző, Takács László
pénzügyi ügyintéző, Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 6 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a képviselőtestület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2008. évi
fordulójához való csatlakozás, valamint a bírálati rend szabályozása.
Előadó: Marton Csabáné megbízott körjegyző
5. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés között nem volt lejárt határidejű
határozat.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében a két ülés között nem hozott döntést.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.

2

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testület tagjai már
áttanulmányozhatták. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat 2007. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
45/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló –
jegyzőkönyvhöz mellékelt – tájékoztatót elfogadja.
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2008. évi
fordulójához való csatlakozás, valamint a bírálati rend szabályozása.
Előadó: Marton Csabáné megbízott körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy az Oktatási Minisztérium ismételten
kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot. A pályázatról
hozott döntést online adatbázison is rögzíteni lehet, javasolja, hogy erre vállaljon
kötelezettséget az önkormányzat. Röviden ismerteti a pályázati kiírást, valamint a bírálati rend
szabályozásának tervezetét is. Elmondja, hogy október 1-ig nyilatkoznia kell az
önkormányzatnak a 2008. évi fordulóhoz való csatlakozásról. A pályázati kiírást október 1-ig
kell közzé tenni. A pályázatok benyújtásának határideje 2007. október 31., az elbírálás
határideje 2007. november 28.
A bírálati szempontok közül kiemeli, hogy elsősorban azokat a szociálisan hátrányos helyzetű
fiatalokat támogatják, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a pályázat elbírálásának évében január 1-én hatályos minimálbér 130 %-át, mely az idén
85.150.-Ft. Majd ismerteti a pályázók pályázatainak rangsorolásához figyelembe vehető
szempontokat. Elmondja még, hogy a megyei önkormányzat az utóbbi 2-3 évben már nem
egészítette ki a támogatást. A korábbi évekhez hasonlóan javasolja, hogy 4 ezer Ft-tal
támogassák a tanulókat.
Bakos Tibor polgármester javasolja elfogadásra a csatlakozást, valamint a bírálati
szabályozás tervezetét is. Megkérdezi, hogy kinek van véleménye, javaslata.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a csatlakozással, valamint a bírálati
szabályzattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2008. évi fordulójához való csatlakozással, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
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46/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer
2008. évi fordulójához és kötelezettséget vállal arra, hogy az
ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokról hozott döntését Internet honlapon on-line adatbázison
rögzíti.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázathoz való
csatlakozásról szóló nyilatkozatok megküldéséről, illetve a pályázatok
kiírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2007. október 1. (Nyilatkozatok elküldése)
2007. október 1. (Pályázat kiírása)
Felelős: Marton Csabáné megbízott körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért Sárhida Község Önkormányzati
Képviselő-testületének szabályzat-tervezetével a felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2008. évi fordulója elbírálására, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
47/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójára
vonatkozó bírálati szempontokat tartalmazó - jegyzőkönyvhöz
mellékelt - szabályzatot elfogadja.
5. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Csatár, Bocfölde és Sárhida községek
önkormányzatai közös pályázat keretében egy mobil színpadot nyertek. A három község
önkormányzata szüreti felvonulás megrendezésével kötik egybe a közös mobil színpad
avatását. Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az október 13-án megrendezésre
kerülő rendezvény költségeihez az önkormányzatnak hozzá kellene járulnia 60 ezer Ft-tal,
melyet a „Bocföldéért” Közalapítvány részére utalnának.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a közös rendezvény 60 ezer Ft-tal történő
támogatásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy „Bocföldéért”
Közalapítvány részére az október 13-án megrendezésre kerülő mobil színpad közös avatási
ünnepség, valamint szüreti felvonulás költségeire 60.000.Ft összegű támogatást biztosítsanak,
kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
48/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Bocföldéért”
Közalapítvány részére az október 13-án megrendezésre kerülő mobil
színpad közös avatási ünnepség, valamint szüreti felvonulás költségeire
60.000.-Ft összegű támogatást biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzösszeg
átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatot
írt ki a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatására. „Energiatakarékos
és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes
felújítása, rekonstrukciója, telekhatáron belüli bővítése (tornaszoba, tornaterem kialakítása,
óvodák bölcsődei résszel való bővítése többcélú intézmény keretében), modernizációja,
többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai
állagának javítása” szerepel a pályázatban. A támogatás igényelhető legkisebb összege 20
millió Ft, a támogatás mértéke 90 %-os. Véleménye szerint foglalkozni kellene a dologgal. A
pályázat kétfordulós. A megvalósítási tanulmányt szeptember 25-től 2008. január 2-ig lehet
benyújtani, ha a megvalósítási tanulmányt befogadják, akkor lehet pályázni. Fercsák Ágnes
építésztől, pályázatírótól kért árajánlatot a megvalósítási tanulmány elkészítésére kb. 280-300
ezer Ft-ba kerülne. Az óvoda épületének teljes tetőcseréjét, betonfödémet, tetőn
szálláshelyeket, irodákat lehetne kialakítani. Kérdése a képviselő-testülethez, hogy
foglalkozzanak-e a dologgal.
Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy más pályázatíró cég nem kereste meg
az önkormányzatot. Elmondja, hogy állítólag előre megvannak azok a pályázatírók, akik
nyernek, olyan összeköttetéseik vannak.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem kell most dönteniük, hogy fognak-e
pályázni, még van idő dönthetnek később is. Ha nem fogadják be a pályázatot, akkor csak a
megvalósítási tanulmányra kiadott összeget bukják el. Úgy gondolja, hogy pályázni kellene.
Takács László pénzügyi ügyintéző véleménye szerint meg kellene nézni, hogy az ÖNHIKI-t
hogyan befolyásolja a pályázat benyújtása.
Bakos Tibor polgármester egyetért azzal, hogy utána kell járni, hogyan befolyásolja mindez
az ÖNHIKI-t. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, bejelentenivalója. Miután kérdés,
bejelentés nem hangzott el, megköszöni a megjelenést, majd az ülést 17,25 órakor bezárja.
Kmf.
Marton Csabáné
megbízott körjegyző

Bakos Tibor
polgármester
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