Önkormányzati Hírek
A Fülöpi Hírek júliusban megjelent száma óta a képviselőtestület 5 alkalommal ülésezett.
4 db. rendeletet alkotott az alábbi tárgykörben:
9. sz. rendelettel a 2010. évi Költségvetési rendeletet módosították.
10. sz. rendelettel a Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendeletet módosították.
11. sz. rendelettel a Helyi Építési Szabályzat került módosításra és 114 db határozatot hoztak.
12. sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította.
144 db. határozatot hozott az alábbi témákban.
95 estben határozott lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemről
1 esetben méltányossági ápolási díj iránti igényről.
- Határozott az aktuális ülések napirendjeiről
- Tárgyalta és elfogadta: az építéshatósági
- Megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot
tevékenységről, az Általános Iskola és Óvoda
- Kiegészítette a helyi Szavazatszámláló
tájékoztatóját,
Bizottságokat
- Határozott a Sportegyesület anyagi
- Határozott a Bursa Hungarica felsőoktatási
támogatásáról,
Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
- Döntött az önkormányzat hivatalos
- Döntött a Művelődési Ház kampánycélra való
honlapjának
szerkesztéséről,
szerkesztő
használatáról, eseti bérbeadásáról egynapos
bizottság létrehozásáról,
rendezvényre,
jótékonysági
rendezvény
- Határozott az iskolabusz üzemeltetéséről,
megtartására,
- Elfogadta a Helyi Választási Bizottság
- A költségvetési rendelet alapját képező bevételi
elnökének 2010. Évi választási tájékoztatóját,
és kiadási előirányzatait módosította, elutasította,
- Megtárgyalta Hutóczki Péter Polgármester
majd elfogadta a 2010. I. félévi költségvetés
2010-2014. Évekre szóló ciklusprogramját,
teljesítéséről szóló beszámolóst.
- Döntött összeférhetetlenségi ügyekben,
- Határozott pályázatok benyújtásáról: „Közösségi
- Ügyrendi és Összeférhetetlenségi bizottságot
felzárkóztatás
a
mélyszegénységben
élők
választotta.
integrációjáért,
Szennyvízhálózat
bővítése,
- Megválasztotta az alpolgármestereket,
valamint Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése
- Határozott a polgármester illetményének, ill.
tárgyban”
költségtérítésének összegéről, a képviselők, és
- Döntött az orvosi rendelő felújításának
az alpolgármester tiszteletdíjáról,
közbeszerzési eljárás megindításáról.
- Határozott az Önkormányzat SZMSZ
- Módosította az általános iskola és Óvoda
felülvizsgálatának időpontjáról
SZMSZ-át, kiegészítette az óvodai Nevelési
- Tudomásul vette a vagonnyilatkozat tételi
Programot,
elfogadta
az
intézmény
kötelezettségről szóló tájékoztatót
Minőségirányítási programját.
- Tárgyalta és elfogadta a Fülöpi Nonprofit Kft
tájékoztatóját, tudomásul vette az ügyvezető
igazgató felmondását, új igazgatót nevezett ki,
módosította a kft. Alapító okiratát.

Diákok az egészségért
A fülöpi általános iskolások a „Legyen Ön is
egészséges!” vetélkedő keretében mérték össze

támogatásával valósulhatott meg a rendezvény az
Egészség projekt keretében, melyen az iskola
minden osztálya hét fős csapattal képviseltette
magát. Előzetes feladatuk a Kézmosás világnapja
alkalmából plakát készítése illetve a vitaminok,
ásványi anyagok fontossága életünkben témák
feldolgozása. Több mint 76 kérdésre sikerült
válaszolni a csapatoknak. Sokat tanultak egymástól
is ezen a délutánon. Az izgalmas és jó hangulatú
projektről a fényképek tanúskodnak. Természetesen
a verseny végén mindenki tárgy jutalmat vihetett
haza,
tudtuk
meg
Popovics
Ferencné
programfelelőstől.
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