Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének TelepülésfejlesztésiFoglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének
a) jegyzıkönyve
b) határozata : 3/2014

Napirendi pontok:
1. A 2014. évi közfoglalkoztatás fluktuációjának kezelése, téli közfoglalkoztatás terhére
indított egy hónapos foglakoztatási lehetőség
2. Egyebek

Elı
Elıadó: Szabó Károly a bizottság elnöke
Tiszaszentmárton, 2014. 03.27.
Szabó Károly
Bizottság elnöke
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Tiszaszentmárton
község
Önkormányzat
Képviselő
Testületének
Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottság ülésén
2014. március 21-én 15:30 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 megbízott aljegyző

Szabó Károly a településfejlesztési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Tóth Zoltánné és Szabó Zsolt
bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadott, se felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy ismertesse a a március 1-én
elindult új Sart foglalkozatás részleteit, valamint az új lehetőségeket.
Szabó Dezső ismerteti, hogy a fennmaradt téli létszámkeret terhére lehet indítani 1 hónapos
időtartamra foglalkoztatást, melybe 6 fő bevonása lehetséges. A bér mindössze segédmunkási
brutto 77 300 ft. Elmondja, hogy ők lehetnének az a kis csoport, akik a megvásárolt telephely
kerítésének oszlopait gyárthatnák le az egy hónap alatt. Ebben kéri a bizottságot, hogy olyan
munkanélkülieket jelöljön ki, akik ezt a tevékenységet tudják folytatni.
Március 1. nappal elindult a program, az dolgozók készítik elő a területeket a magok
fogadására, egy csapat pedig nekilát a megvásárolt telephely kitakarításának.
A téli közfoglalkoztatásból Berecz Zsolt felmondott, a mezőgazdaságból pedig Koi-Tóth
Erzsébet Bernadett távozott, aki munkahelyet létesített a Közös Hivatal székhely településén.
Kéri, hogy ennek a 2 főnek a helyét is töltsék be, mert sok a rászoruló.
A bizottság az aktuális munkanélküliek közül a következő személyeket találta alkalmasnak a
feladat ellátásra, s 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
Településfejlesztési bizottságának
3/2014.(III.21.)
határozata
A 2014. évi közfoglalkoztatás fluktuációjának kezelése, téli közfoglalkoztatás terhére indított
egy hónapos foglakoztatási lehetőségről

Bizottság:
Javasolja 1 hónapos közfoglalkozatásba bevonni április 1- április 30-ig:
- Kovács Istvánné Gitta Táncsics út 100.
- Radics István Táncsics út 63.
- Horváth Tiborné Batyi Zita Táncsics út 51.
- ifj. Kovács Tibor Petőfi út 77.
- Kutasi Balázs Táncsics köz 9.
- Szabó Istvánné Ady út 20.
Koi-Tóth Erzsébet Bernadett helyére javasolja, hogy Boros Edinát közvetíttesse ki az
adminisztrátor
Berecz Zsolt helyére pedig Néma László kerüljön be a programba, aki április 30-ig, amíg
az tart, segédmunkási bérrel szerepel
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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