Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 17. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

2/2012. (I.17.) számú képviselő-határozat
a járási hivatalok kialakításáról szóló társadalmi egyeztetésre bocsátott anyag
véleményezése
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közigazgatási és
Igazságügy Minisztérium által a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról szóló
társadalmi egyeztetésre bocsátott anyagot.
2.) A képviselő-testület megállapította, hogy jelenleg a járásokról szóló javaslat Sióagárdra
vonatkozó előnyeit és hátrányait a járások hatás- és feladatköréről szóló jogszabályok, illetve
ezek tervezetének ismerete nélkül kell mérlegelnie. A jelenleg rendelkezésre álló
információk alapján pillanatnyilag előnyösebbnek tűnik Sióagárd szekszárdi járáshoz
tartozása.
3.) Amennyiben Sióagárd mégis a nyilvánosságra hozott javaslat szerinti tolnai járáshoz fog
tartozni, azt a képviselő-testület tudomásul veszi, egyúttal kezdeményezi az ehhez szükséges
infrastrukturális fejlesztéseket, főként a közvetlen tömegközlekedési lehetőség megteremtését.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János polgármestert, hogy a határozatot küldje meg
dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek, a járási hivatalok
kialakításáról szóló társadalmi egyeztetésben Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete véleményeként.
Felelős: Háry János polgármester a határozat megküldéséért
Határidő: 2012. január 20.
Háry János sk.
polgármester

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. január 18.
dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter; a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium ( teruletikozig@kim.gov.hu); Tolna Megyei Kormányhivatal

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 17. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

3/2012. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Ebrendészeti feladatellátási társulás előkészítése
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Fadd Nagyközség
Önkormányzatának gesztorságával, ebrendészeti feladatellátásra létrehozni tervezett társulási
előkészületeket.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János polgármestert a társulással kapcsolatos további
tárgyalásokon történő részvételre.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: folyamatos

Háry János sk.
polgármester

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. január 18.

dr. Varga Katalin
körjegyző

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző
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4/2012. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Eu-s pályázatok
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az alábbi pályázatok
benyújtását:

a) Európai Bizottság - Európa a Polgárokért - Aktív civil társadalom Európában
A pályázat benyújtási határideje: 2012. február 15.
A támogatás átalányalapú finanszírozás szerint a költségek 100 %-a.
Pályázat benyújtója: Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület;
A pályázat címe: Civilek Advent idején;
A pályázat időszaka: 2012. 09. 01. - 12. 31.;
A nemzetközi találkozó időpontja: 2012. 12. 13 - 17.
Résztvevő országok : Németország, Lengyelország, Románia, Magyarország
Résztvevők létszáma: minden országból nyolc fő

b) Fiatalok Lendületben program – 1.1. Ifjúsági csere című kiírás
Pályázat beadási határideje: 2012. február 1.
Támogatás: a lebonyolítás költségek 100 %-a, valamint a küldő csoportok utazási
költségének 70%-a. (A fennmaradó 30%-ot a küldő csoport maga vállalja)
A pályázat benyújtója: Agardians Ifjúsági csoport (informális csoport), vezetőjük: Gergely
Judit;
Kötelezettségvállaló és pénzügyi lebonyolító szervezet: Sióagárd Község Önkormányzata
A pályázat címe: Youth together – EuroGame.
A résztvevők létszáma: nyolc fiatal és egy vezető országonként.
Résztvevő országok: Németország, Lengyelország, Románia, Magyarország.
Előkészítő találkozó időpontja: 2012.06.22-24 , résztvevők száma országonként 2 fő

2.) A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy működjön közre a pályázatok elkészítésében és
megvalósításában.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: 2012. február 1. és 15. az elkészítésre, a megvalósításra pedig a pályázatok szerint

Háry János sk.
polgármester

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. január 18.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Szántóné Karl Rita gazdasági vezető; Rikker Anita Márta ifjúsági referens

