Tájékoztató 2010. október 28-i Képviselő-Testületi ülésen született döntésekről
-A Képviselő-Testület nem támogatta a Sportegyesület kérelmét, amelyben a tárgyévi
költségvetésben megállapított és teljes mértékben folyósított önkormányzati támogatáson
felül kért további anyagi segítséget az egyesület.
-Bővítésre kerül az önkormányzat jelenlegi folyószámlahitele, a testület e hitel legfeljebb
10.000.000.-ft-al történő bővítését kérte a számlavezető pénzintézettől.
-Döntés született a településközpont rehabilitációs pályázat végrehajtása érdekében
beruházási hitel felvételére – legfeljebb 40.000.000.-ft mértékben. A beruházási hitel fedezete
az önkormányzat már elnyert közel 32.000.000.-ft-os támogatása.
-Pályázatot írt ki a testület az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
-Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának racionalizálása érdekében megszüntetésre
került a:
Kazincy Ferenc Általános, Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási intézménynél 1
fő üres takarítói álláshely, a képviselő-testületi határozat hatályba lépésének napjával.
Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél 1 fő betöltött közalkalmazotti
technikai álláshely 2011. január 1-i hatállyal.
-Megállapításra került a képviselők tiszteletdíjának új mértéke. Az önkormányzati képviselők
tiszteletdíja visszamenőleg 2010. október 4-től – bizottsági tagság esetén is – a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény 43.§. (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap 38.650.-ft, 1.8 szorzatának alapulvételével havi 69.750.-ft. A bizottsági elnökök
az alapdíj 50%-val növelt mértékű 104.355.-ft havi tiszteletdíjban részesülnek.
-Engedélyezte a Képviselő-Testület a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben érdemjeggyel történő értékelést, az intézmény javaslata
alapján.
-A testület döntése szerint - Nyírbogdány településközpont rehabilitációs beruházása
megvalósítása során létrehozott, több tíz millió forint értéket képviselő létesítmény
vagyonvédelme miatt - térfigyelő kamera rendszer kiépítésére kerül sor.
Az egyező tárgyú ajánlatok értékelését követően legkedvezőbb ajánlatot adó Stankóczi Zsolt
biztonságtechnikai szerelő bruttó: 203.750.-ft-os árajánlata alapján valósul meg a beruházás.
-Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt sor került több nem kötelező
önkormányzati feladat ellátásának 2010. november 1. napjától 2010. december 31. napjáig
történő felfüggesztésére, ezen feladatok:
Civil szervezetek támogatása,
egyéb működési célú pénzeszköz átadás,
első lakáshoz jutók támogatása,
szemétszállítási díj önkormányzat által átvállalt része,
nagycsaládosok és 70 éven felüliek karácsonyi támogatása,
közalkalmazottak étkezési hozzájárulása,
munkáltatói döntésen alapuló közalkalmazotti bérek (járulékkal együtt).

