Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének TelepülésfejlesztésiFoglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének
a) jegyzıkönyve
b) határozata

Napirendi pontok:
1. 2013. évi hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerıigényének feltöltése
2. Egyebek

Elı
Elıadó: Szabó Károly a bizottság elnöke
Tiszaszentmárton, 2012.04.04.
Szabó Károly
Bizottság elnöke
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Tiszaszentmárton
község
Önkormányzat
Képviselő
Testületének
Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottság ülésén
2013.04.04-én 17:00 kezdettel
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében

JELEN VANNAK
›

Szabó Károly - településfejlesztési bizottság elnöke

›

Szélné Pap Aranka - bizottsági tag

›

Kovács Gábor – bizottsági tag

Meghívott:
- Szűcs Dezső polgármester
-

Takács Edina igazgatási előadó

Szabó Károly a településfejlesztési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Szabó Zsolt bizottsági tag és
Tóth Zoltánné bizottsági tag hiányzik, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság
egyhangúlag elfogadott.
1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi hosszabb távú közfoglalkoztatás

munkaerőigényének feltöltése
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Kifejti, hogy az Önkormányzatnak lehetősége nyílik
hosszabb távú közfoglalkoztatásra, melynek ideje 4 hónapos, és 6 órás munkaviszony.
Az Önkormányzat számára igénybe vehető létszám: 13 fő. Azonban ennek a
foglalkoztatásnak a keretében már az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a foglakoztatási
költségekhez. Az önerő mértéke a foglalkozatási költség 20%-a.
A bizottság elnöke kéri a jelen lévő tagokat, hogy tegyenek javaslatot a foglalkoztatottakra.
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A bizottság egyhangúlag, úgy határozott, hogy nem kívánja kihasználni a teljes
létszámkeretet, abból csak 10főt, akik foglalkozatására 2 ütemben kerüljön sor:
2013.04.15-2013.08.15-ig
2013.08.01- 2013.11.30-ig
A munkaügyi központ munkanélküliek nyilvántartásában szereplő ügyféllistája alapján a
következő személyek kerültek kijelölésre a foglakoztatás első ütemében:
1. Szűcs Béláné /Kossuth utca 3./
2. Kovács Istvánné / Táncsics út 100/
3. Szántó Enikő /Dózsa György út/
4. Tóth Henrietta /Dózsa György út/
5. Rostás Szabolcsné /Táncsics út 57./

Több napirendi pont nem volt, a Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
Településfejlesztési bizottságának
3/2013. /IV.04./
határozata
2013. évi hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerőigényének
feltöltéséről

Településfejlesztési bizottság:
A 20103-2014.évi hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerő igényének létszámát 10 főben
határozza meg.
A 4 hónapos 6 órás foglakoztatás ütemét két részletben határozza meg:
2013.04.15-2013.08.15-ig
2013.08.01- 2013.11.30-ig
Az első ütemben a következő személyeket kívánja foglakoztatni:
1. Szűcs Béláné /Kossuth utca 3./
2. Kovács Istvánné / Táncsics út 100/
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3. Szántó Enikő /Dózsa György út/
4. Tóth Henrietta /Dózsa György út/
5. Rostás Szabolcsné /Táncsics út 57./

Több napirend pont, és hozzászólás nem volt. Szabó Károly a bizottság elnöke az ülést
bezárta.
Kmf.

---------------------------------------Szabó Károly
Településfejlesztési biz. elnöke

---------------------------------------Szélné Pap Aranka
bizottsági tag
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