Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének TelepülésfejlesztésiFoglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének
a) jegyzıkönyve
b) határozata : 4/2014

Napirendi pontok:
1.

2014. évi közfoglalkoztatás: téli és egyéb értékteremtő program, valamint hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásban való részvételről

2. Egyebek
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Elıadó: Szabó Károly a bizottság elnöke
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Szabó Károly
Bizottság elnöke

1.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Tiszaszentmárton
község
Önkormányzat
Képviselő
Testületének
Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottság ülésén
2014. április 28-án 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 milyen
lehetőségek vannak a foglalkoztatásra 2014.05.01-től.
Szűcs Dezső ismerteti, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van a téli és egyéb értékteremtő
program indítására, melyben 16 fő vehet részt, illetve ha a bizottság emlékszik, tavaly is volt
lehetőség hosszabb időtartamú közfoglalkozatásra, ahhoz azonban önerőre volt szükség.
Valamennyien segédmunkás bért kaphattak, és 6 óra volt annak időtartama.
Most 70-100%os a támogatás intenzitása. Tiszaszentmárton esetében 4 fő vehet részt a
programban, 8 órában, 1 szakmunkási bérrel, 3 segédmunkási bérrel, május 15- szept. 30ig.
A téli és egyéb értékteremtő program május 1-től szeptember 30-ig, 8 órában 16 fővel indul,
ebből 1 fő jogosult szakmunkás bérre. Kéri a bizottságtól, hogy jelöljék ki, kik vegyenek részt
a programban.
A bizottság egyhangúlag- 3 igen szavazattal hozta meg a következő határozatot:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
10.

Településfejlesztési bizottságának
4/2014(IV.28.)
határozata
2014. évi közfoglalkoztatás: téli és egyéb értékteremtő program, valamint hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásban való részvételről

Bizottság:
Javasolja a következő személyek részvételét a téli és egyéb értékteremtő programban:
1. Rostás Ádám
2. id. Szabó Tibor
3. Nagy Géza
4. id. Kovács Elemér
5. Kovács Árpád
6. Tóth Zoltán
7. Kovács Barna
8. ifj. Lakatos Zoltán
9. Szabó Zoltánné –Mónika
10. k. Szabó István
11. Feka Bertalan
12. id. László Attila
13. Lakatos Károly
14. Pongó Richárd
15. Kovács Istvánné
16. Lakatos József ------- szakmunkási bérrel
A bizottság javasolja számukra a megvásárolt telephely területén lévő aktuális
munkák levégzését, valamint a kerítés kiépítéséhez a betonoszlopok
legyártását.
A hosszú távú közfoglalkozatásba javasolja bevonni május 15 - szeptember 30-ig.
1.
2.
3.
4.

Hídvégi Dóra------- szakmunkás bérrel
Szűcs Gyuláné
Nagy Sándor
Lakatos Andrásné sz: Horváth Ilona

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
11.

