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Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- 
Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének        

 
 

a) jegyzıkönyve 

b) határozata : 8/2013  

 
 
 

Napirendi pontok:Napirendi pontok:Napirendi pontok:Napirendi pontok:    
    
    
    

1. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál regisztráltak számára 

munkalehetőség biztosításának lehetőségei 

 

 

2. Egyebek 

 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
ElElElElııııadó:adó:adó:adó: Szabó Károly a bizottság elnöke 
 
Tiszaszentmárton, 2012.09.20. 

Szabó Károly 
Bizottság elnöke 

 
 
 
 



23. 
 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének 
Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottság ülésén 
2013.09.12-én 16:30 kezdettel  
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
 

J E L E N    V A N N A K 
 
› Szabó Károly - településfejlesztési bizottság elnöke 

› Szélné Pap Aranka - bizottsági tag  

› Tóth Zoltánné- 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,és Kovács Gábor 

bizottsági tag hiányoznak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 

egyhangúlag elfogadott. 

 

1. 1.) Trsp/ : a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál regisztráltak számára 
munkalehetőség biztosításának lehetőségei 

       Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 

 

Takács Edina: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a legutóbbi testületi ülést követően-  ahol 

arról született döntés, hogy Nemzeti Rehabilitációs És Szociális Hivatalnál történjen meg az 

Önkormányzat, mint munkáltató regisztrálása – eleget tettünk a döntésnek,s immár megnyílik 

a lehetőség, hogy a rehabilitációs ellátottak közül foglalkoztassunk személyeket. 
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A hatósággal történő többszöri egyeztetés után világossá vált, kik azok a személyek, akik 

kiközvetíthetőek számunka. Több személy is van, aki regisztrálta magát náluk, mint 

munkavállaló, de sajnos van, akire vonatkozóan egy másik rendszer kerül kialakításra a 

későbbiekben. Így számunkra a következő személyek azok, akik közvetíthetőek. Horváth 

Gézáné (ő már többször is érdeklődött a hivatalnál, s kifejezte nyomatékosan, hogy ő szeretne 

dolgozni ) Mónus Zoltánné, ő az, aki járadékos ellátásban részesül, rá és hasonló helyzetben 

lévőkre  kerül egy másik rendszer/program kialakításra, Varga Jánosné szintén regisztrált, de 

őt Eperjeskén szeretnék foglalkozatni, a veje az, aki kikéri őt ennek keretében. Lakatos 

Zoltán-róla nincs információnk több, mit az, hogy regisztrált, illetve Papp Józsefné- Tünde- 

akit jelenleg a szociális központ foglalkoztat részmunkaidőben. 

Tóth Zoltánné: elmondja, hogy őt kereste a Lakatos Zoltán, s szeretne dolgozni. Ehhez ő is 

megigényelte, vagy kiváltotta a rehabilitációs kártyát. 

Szélné Papp Aranka: mivel ő a szociális központ alkalmazottja, tudja, hogy Papp Józsefné -

ra a központ igényt tartana, s kéri, hogy ő ne az Önkormányzat foglalkoztassa. 

Takács Edina: összegezve van 2 emberünk, akire lehet munkaerő igényt benyújtani: nevezett 

Lakatos Zoltán, s Tóth Gézáné. Kéri, hogy javasolják kerüljenek e egyáltalán foglalkoztatásra, 

s ha igen, mikortól igényeljük, s milyen munkakörben. 

Szűcs Dezső: javasolja, hogy van a településnek néhány elhanyagolt közösségi helye, aminek 

rendben tartásáról gondoskodhatnának, mint közösségi terek, parókia, ravatalozó. 

 
A bizottság a felvetést támogatja, s a következő határozatot hozta 3 igen szavazattal: 
 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 

Településfejlesztési  bizottságának 
8/2013. /IX.12./ 
h a t á r o z a t a 

 

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” 
kiemelt projekt keretében heti 20 órában, 2013.10.01-től kezdődően 7 hónapon keresztül havi 
bruttó 100. 000 Ft. javadalmazásért Lakatos Zoltán ,s Tóth Gézáné kerüljön kiközvetítésre a 
következő munkakörök ellátására: 
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Tóth Gézáné: 
- ravatalozó takarítása, drapériának mosása 
- teleház oktatótermének tisztán tartása  
- buszmegállók takarítása 
- tájház szellőztetése heti rendszerességgel 
- futball csapat ruháinak mosása 

 
Lakatos Zoltán: 

- közparkok tisztántartása 
- öregeknek történő segítségnyújtás (téli tüzelő bekészítése) 
- futballpálya rendben tartása, meccsekre való előkészítése 

 

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

Kmf.     
            
 

 
----------------------------------------                                         ---------------------------------------- 
            Szabó Károly        Szélné Pap Aranka 
 Településfejlesztési biz. elnöke         bizottsági tag 
 


