TÁJ ÉKO ZTATÓ

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2012. január 26.-án hozott döntéseiről
1/2012.(I.26.)Kt. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2/2012.(I.26.)Kt. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2011. évi működéséről
3/2012.(I.26.)Kt. Tájékoztató a Sportegyesület 2011. évi munkájáról
4/2012.(I.26.)Kt. Tájékoztató a Kulturális Egyesület 2011. évi munkájáról
5/2012.(I.26.)Kt. A 2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározása
1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 7/2011.(IV.29.)önk. rendelet módosításáról
6/2012.(I.26.)Kt. Az Izsáki Rendőrörs üzemanyag támogatási kérelme
7/2012.(I.26.)Kt. Pályázat benyújtása Erdei Euridike Dzsenna esetében

1/2012.(I.26.)Kt.

2/2012.(I.26.)Kt.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Tárgy: Beszámoló
a
tanyagondnoki
szolgálat 2011. évi működésének
tapasztalatairól

HATÁROZAT
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Képviselőtestülete
97/2011.(XII.8.)Kt.,
100/2011.(XII.15.)Kt.
104/2011.(XII.21.)Kt.
végrehajtásával.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző

Önkormányzati
egyetért
a
a
és
a
határozatok

Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
tanyagondnoki
szolgálat
2011.
évi
működésének
tapasztalatairól
szóló
beszámolót
elfogadja.
A
Képviselőtestület
jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a
tanyagondnoki mikrobuszt és a terepjáró
Lada Nívát is be kell vonni a
tanyagondnoki
feladatok
ellátásába,

ugyanis külterületen a földrajzi és időjárási
viszonyok miatt a dűlőutakon a kisbusz
nem tud közlekedni, így a gépjárművek
üzemanyagelszámolása az igénybevételtől
függően párhuzamosan történik.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Csernus Bálint tanyagondnok
4./ Pénzügyi csoport

szabadidősport tevékenységgel történő
bővülés ellenére nem tudja növelni.

A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Gyarmatiné Márton Olga egyesületi
elnök

5/2012.(I.26.)Kt.
3/2012.(I.26.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató
a
Községi
Sportegyesület 2011. évi munkájáról

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi
teljesítménykövetelményeinek
alapját képező célok meghatározása
HATÁROZAT

HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
Községi
Sportegyesület 2011. évi munkájáról szóló
tájékoztatót
elfogadja.
Egyidejűleg
kinyilvánítja, hogy az önkormányzat
tulajdonában
lévő
sportlétesítmények
2012. évi felújításának szükségességét
megvizsgálja és indokolt esetben a
fejlesztések
támogatására
pályázat
benyújtásáról gondoskodik.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Subicz József egyesületi elnök
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

4/2012.(I.26.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató a Kulturális Egyesület
2011. évi munkájáról
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a Kulturális Egyesület
2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót
elfogadja, egyúttal kinyilvánítja, hogy az
önkormányzati
támogatást
a

A képviselőtestület a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
34. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri
Hivatal
2012.
évi
teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat a
következőkben határozza meg:
1./ A
lakossági
kapcsolatokban
érvényesüljön
a
szakszerűség,
pontosság, udvariasság, illetve a
hatósági ügyintézésben erősödjön a
szolgáltató jelleg.
2./ A képviselőtestület, annak bizottságai
hatékony működésének elősegítése
érdekében a döntések előkészítésében
és azok végrehajtásában érvényesüljön
a pontosság, szakszerűség.
3./ Az önkormányzat által fenntartott
intézmények által nyújtott szakmai
szolgáltatások
fejlesztése,
az
intézmények
korszerűsítése,
működésük technikai feltételeinek
javítása.
4./ Az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek
munkaerő-piaci
helyzetének javítása értékteremtő
közfoglalkoztatás szervezésével.
5./ A hivatali információs rendszer
működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátása, az elektronikus ügyintézés
folyamatos megvalósítása.

6./ Az információszabadságról szóló
törvény
szerinti
közadatkezelő
rendszer működtetése.
7./ A hatósági ügyintézés törvényességi
színvonalának
javítása,
a Ket.
szabályainak szigorú alkalmazása és
érvényesítése. Hatósági ellenőrzések
folyamatos szervezése.
8./ Az
önkormányzat
működéséhez
szükséges pénzeszközök hatékony
felhasználása.
9./ A
helyi
adó
beszedés,
más
önkormányzati követelésrendezés, a
hátralékcsökkentés hatékonyságának
javítása az önkormányzat bevételeinek
növelése érdekében.
10./ A különböző pályázati lehetőségek
feltérképezése, az elkészítésükben
való önálló feladat vállalás, ezeknek
az önkormányzat által történő minél
szélesebb körű hasznosítása. Nyertes
pályázati
programok
sikeres
lebonyolítása.
11./ Az önkormányzati feladatok kistérségi
szintű koordinálásának elősegítése,
közreműködés
közös
pályázatok
elkészítésében.
12./ Nemzetközi
önkormányzati
kapcsolatszervezésben,
lebonyolításában
történő
közreműködés.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

Orgovány Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete
egyes
önkormányzati
hatályon kívül helyezéséről

rendeletek

Orgovány Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról
szóló
7/2011.(IV.29.)önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

6/2012.(I.26.)Kt.
Tárgy: A Kiskőrösi Rendőrkapitányság
Izsáki
Rendőrörsének
üzemanyagköltség
támogatási
kérelme
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
Kiskőrösi
Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrörse
kérelmének helyt adva 200.000,-Ft
összegű támogatást állapít meg 2012.
évre benzin és gázüzemű üzemanyag
beszerzése
céljából a település
közbiztonsági feladatainak ellátása
érdekében.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza
Maszlik István polgármestert, hogy a
200.000,-Ft átadott pénzeszközként
történő biztosításáról a 2012. évi
önkormányzati
költségvetésben
gondoskodjon, illetve a támogatásról
együttműködési megállapodást kössön
a Kiskőrösi Rendőrkapitánysággal.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Kiskőrösi Rendőrkapitányság
3./ Pénzügyi csoport

A rendelet szövege külön mellékelve.
7/2012.(I.26.)Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása Erdei Euridiké
Dzsenna esetében a Hátrányos

Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó
Programjában
való részvételre
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
pályázat
benyújtásával támogatja, hogy Erdei
Euridiké
Dzsenna
Orgovány,
Felsőjárás 119. szám alatti lakóhelyű
nyolcadik osztályos tanuló a település
képviseletében
részt
vegyen
a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.

2./ A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy
az általa delegált diákot a programban
való részvétele idejére elviekben
támogatja ugyan, de anyagi támogatást
nem tud nyújtani számára.
3./ A képviselőtestület megbízza a
polgármestert a pályázat benyújtásával.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Gyarmatiné Márton Olga iskolaigazgató
3./ Erdei Euridiké Dzsenna törvényes
képviselője

