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SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

2008. AUGUSZTUS 25.

HATÁROZATOK SZÁMA: 53, 54/2008.
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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. augusztus 25. napján 19 óra 05
perc kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Korcsmár Károly települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 7 fő megjelent.
A rendkívüli ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. Támasz Alapszolgáltatási Intézményhez való csatlakozás megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
2. Közmunkaprogram megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Napirendek tárgyalása:
1. Támasz Alapszolgáltatási Intézményhez való csatlakozás megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a többcélú Kistérségi Társulás 2009. január
1-től megalakítja a Támasz Alapszolgáltatási Intézményt. A képviselő-testület a június 30-i
ülésen döntött arról, hogy nem kíván csatlakozni ehhez az intézményhez. Közben olyan
változások történtek, hogy a pókaszepetki társulás is csatlakozni fog a TÁMASZ-hoz, eddig
csak Bak és Sárhida nem csatlakozott. Elmondja még, hogy a pókaszepetki társulástól kapott
pénzen meg szeretnék vásárolni a kisbuszt.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Vöröskereszt nem gördít akadályt, hogy a
TÁMASZ-hoz csatlakozzanak. Javasolja, hogy csatlakozzanak. A kisbusz vásárlással
kapcsolatban megjegyzi, hogy Sárhida a kapott pénzen felül nem tud hozzájárulni az anyagi
helyzete miatt.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
53/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. június 30án hozott 48/2008. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja
szándékát arra vonatkozóan, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás 53/2008(VI.04), 54/2008(VI.04), 55/2008(VI.04),
56/2008(VI.04) és 57/2008(VI.04) számú határozatainak megfelelően
csatlakozni kíván a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás által 2009. január 1-jétől határozatlan időre alapítandó
szociális alap- és gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosító, egy
intézmény és három intézményegység formában létrejövő, Támasz
Alapszolgáltatási Intézményhez.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. január 1jétől határozatlan időre, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézményt bízza
meg az önkormányzat szociális alap- és gyermekjóléti feladatai közül
- a családsegítés,
- a házi segítségnyújtás,
- a szociális étkeztetés,
- a nappali ellátás,
- a gyermekjóléti
feladatok ellátásával.
A jelen határozat tartalma a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának következő módosítását
képezi.
A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat
csatlakozási szándékáról a jelen határozat megküldésével soron kívül a
Kistérségi Koordinációs Irodát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
2. Közmunkaprogram megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtandó pályázatról, a közmunkaprogramban való
részvételről. Ismerteti a határozati javaslatot.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy 1 főt tudnának alkalmazni ebben a programban.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
54/2008. számú Határozat:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozni kíván a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás (8900. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19) által benyújtásra
kerülő „A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli lakosság
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a
hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló,
a regionális munkaügyi központokkal együttműködésben megvalósuló
foglalkoztatási
programokkal”
című,
2008/5/b.
számú
közmunkaprogramhoz.
A település vállalja 1 fő rendszeres szociális segélyezett személy
munkába állítását.
Az Önkormányzat a közmunkaprogram keretében az alábbi feladatot
kívánja ellátni:
- önkormányzati település - üzemeltetési, és tisztasági feladatok
ellátására,
A 3 hónapos foglalkoztatás ideje alatt az Önkormányzat felelősséget
vállal a munkavállalóért, az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja.
Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt
a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik,
úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása
mellett pótolja.
Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a
társulást mint pályázót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy az az
önkormányzatra hárul.
Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában
foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás
pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról
gondoskodik.
Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegének
megfizetését a társulással kötött megállapodás alapján.
Határidő: 2008. szeptember 5.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Miután közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni a
megjelenést, majd az ülést 19 óra 15 perckor bezárja.
Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

