JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

2008. MÁJUS 13.

HATÁROZATOK SZÁMA: 35, 36, 37/2008.
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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. május 13. napján 17,30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
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 képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke.
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.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:
1. Pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
3. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester ismerteti a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt pályázatot (Önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül).
Elmondja, hogy „Többfunkciós aszfaltos sportpálya kialakítása Sárhida községben” címmel
nyújtanák be a pályázatot. A sportpálya melletti részen szeretnének kialakítani egy
aszfaltburkolatú többfunkciós kézilabdapályát. Ismerteti a saját forrás és az igényelt
támogatás összegeket. Kéri a képviselő-testületet, hogy értsen egyet a pályázat benyújtásával.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
35/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-HÖF
„Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül”
támogatására pályázatot nyújt be.
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A pályázat célja: a helyi önkormányzati feladatellátás
színvonalának javítását eredményező fejlesztés: többfunkciós
aszfaltos sportpálya kialakítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Sárhida 414/13. hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg

2008. év
2.157.000.859.796.4.525.194.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

-

Egyéb forrás

-

Összesen

7.541.990.-

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008.
évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) számú költségvetési
rendeletében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerint a képviselő-testületet tájékoztatni kell a helyi önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről. Az értékelés
szempontjait is törvény írja elő. A tájékoztató két részből épül fel, a helyi és a Vöröskereszt
beszámolójából. Röviden ismerteti az előterjesztéseket. Megkérdezi, hogy kérdése van-e
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
36/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - tájékoztatót elfogadja.
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3. Egyebek.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
belső ellenőre megküldte az éves ellenőrzési jelentést a társult önkormányzatoknál végzett
2007. évi ellenőrzésekről. Ismerteti a jelentés főbb tartalmi elemeit. Kéri a képviselőtestületet, hogy hagyja jóvá a jelentést.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
37/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása – a belső ellenőrzési feladatok ellátása
- a társult önkormányzatoknál végzett 2007. évi ellenőrzésekről szóló
éves ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a társulást
értesítse.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van véleménye, bejelentenivalója.
Miután közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni a
megjelenést, majd az ülést 18 órakor bezárja.
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