Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének
a) jegyzıkönyve
b) határozata : 8/2014

Napirendi pontok:
1. A 2014. évi Hosszabb időtartamú /2014.12.05-2015.01.31/ közfoglalkoztatásba
behívandó személyek kiválasztása
2. Egyebek

Elı
Elıadó: Molnár László a bizottság elnöke
Tiszaszentmárton, 2014. 11.26.
Molnár László
Bizottság elnöke
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Tiszaszentmárton
község
Önkormányzat
Képviselő
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság ülésén
2014. 11.26.-án 16:00 kezdettel
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében

Testületének

JELEN VANNAK
› Molnár László - településfejlesztési bizottság elnöke
› Kovács Gábor - bizottsági tag
Nagy Csaba- bizottsági tag
Meghívott:
- Szűcs Dezső polgármester
-

Orbánné Dancs Tünde területi vezető

-

Böröcz János csoportvezető

-

Péterné Halász Mariann

Molnár László a településüzemeltetési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van,3 bizottsági tagból jelen van 3 fő, az ülés
határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadott.
1.) Trsp/ : A 2014. évi Hosszabb időtartamú /2014.12.05-2015.01.31/ közfoglalkoztatásba
behívandó személyek kiválasztása
Előadó: Molnár László, a bizottság elnöke
Molnár László a településüzemeltetési bizottság elnöke:
Felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy ismertesse a 2014. november 14.-én elindult
foglalkozatás részleteit, valamint az új lehetőségeket.
Szűcs Dezső polgármester: A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fős projektként
indult 2014.november 14.-én. Ebből 6 fő már alkalmazásban van 12.14.-ig. Lehetőség van
még 12 fő behívására ebben a típusú foglalkoztatásban. Elmondja, hogy a megvásárolt
telephelyet még nem sikerült teljesen kitakarítani. A most kiválasztott személyek a
megvásárolt telephely hátsó részét takarítanák ki, ha végeztek a téli síktalanításhoz lennének
bevonva. Kéri a bizottságot, hogy olyan személyeket jelöljön ki, akik ezt a tevékenységet el
tudják végezni.
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Tájékoztatja a bizottságot, hogy az eddigi kiválasztások alkalmával az elsődleges szempont a
családos, kiskorú gyermeket nevelők voltak, illetve az hogy lehetőség szerint minden
családból kerüljön bevonásra legalább egy személy. Most elsősorban a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülteket, kell alkalmazni.
Természetesen több munkavállalót kellene kijelölni, mivel tartalék létszám is kell.
Molnár László: Többen is megkeresték különböző indokokkal, akik be szeretnének jönni
dolgozni a közfoglalkoztatásba.
Kovács Gábor bizottsági tag: Neki is sokan jelezték, hogy szeretnének dolgozni.
A bizottság a rendelkezésre álló lista alapján 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
Településüzemeltetési bizottságának
8/2014.(XI.26)
határozata
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban behívandó személyek kiválasztásáról
Településfejlesztési bizottság:
A bizottság az alábbi személyeket javasolja a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban
történő alkalmazásra. 2014. december 05. – 2015. január 31.-ig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Horváth András
Sanyó Csaba
Lakatos Erzsébet
Lakatos Rózsa Erika
Pisák János
Kovács Sándor
Rostás Szabolcsné
Fekáné Varga Edit
Szűcs Gyuláné
Pongó Zsoltné
Kovácsné Dancs Ilona
Nagy Gizella

Petőfi út 98.
Petőfi út 58.
Petőfi út 134.
Petőfi út 98
Táncsics út 6.
Táncsics út 53.
Táncsics út 57.
Táncsics út 55.
Petőfi út 1.
Petőfi út 60.
Damjanich út 1.
Petőfi út 53.

24

Tartalék személyek:
1.
2.
3.
4.
5.

Tóth Zoltánné
Lakatos Andrásné
Horváth Andrea
Kovács Zsanett
Balogh Imréné

Táncsics út 73.
Táncsics út 112.
Táncsics út 67.
Petőfi út 80.
Táncsics út 108.

2.) Trsp/ : Egyebek
Szűcs Dezső polgármester: Ismerteti a bizottsággal a 2014.december 01.-én induló
képzésekben résztvevők névsorát.
Továbbá, elmondja, hogy a programokban olyan munkálatokat kellene majd elvégezni, amely
értékteremtő, vagy értékteremtő dolgokat állít elő/pl.: gombatermelés, fűszerpaprika ültetése,
téli időszakban tésztakészítés/
Nagy Csaba bizottsági tag: A Látvány park kisebbik tava kiszáradt, melynek a medre
sárgaföld, ebből lehetne készíteni vályogot.
Molnár László bizottság elnöke: Állattenyésztéssel is kellene foglalkozni. Sertésfarmot
lehetne létrehozni. Az ólak építéséhez szükséges alapanyag /oszlop/ az önkormányzat
tulajdonában lévő erdőből előállítható.
Szűcs Dezső polgármester: Állattenyésztésre alkalmas terület lehet a mocsár 2ha-ron, illetve
a 01/44 helyrajzi számú liget 2ha-ron.
Közli a bizottsággal, hogy10 q 75 kg bab került leadásra.

Több napirendi pont, és hozzászólás nem volt. Molnár László a bizottság elnöke az ülést
bezárta.
Kmf.

---------------------------------------Molnár László
Településüzemeltetési biz. elnöke

---------------------------------------Kovács Gábor
bizottsági tag
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