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tszaeszlár Község Képviselő-testülete
2017. február 9-én (csütörtökön)
17 :30 őrátől tartandő ülésére.

Helye : Községhaza nagyterme

Napirend:

1

Előadó:

.) Közmunkaprogram jóváhagyása

Tiszaeszlár, 20

|7

. febtuar 2.

Nagy Tibor
polgármester

Tíszaeszlár Község Képviselő-testületénekz}I7

.

februar 9-én tartott ülésének

a.) Tárgysorozata

b.) Jegyzőkönyve
c,) Határozatai: 3-6.
d.) Rendelete: -

6-4l20I1.

rÁncySoRo zAT
Polgármesteri me gnyitó, tárgysorozati pont me gállapításara j avaslat

1
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.) Közmunka programok jóváhagyása

iszaeszIár, 20

17 .

február 9.

Nagy Tibor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete 2017. február 9-én tartott
közmeghall gatással

Jelen

vannak:

e

gybekötött

falugyűlés én

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Évajegyző
Je gyzőkö nyw ezető z D ér Lászlőné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja,hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így azi\éshatározatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok meg!árgyalására, melyet a képviselő
* testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott.

Tárgy: (l.tsp.) közmunka programok i óváhagyása
Előadó: Nagy Tibor poleármester
Mindenki megkapta az előterjesztést. A közmunka programokat az idei évben is szeretnénk
fo

lytatni, és azokra a pály ázatokat benyúj tani.

A

2012-2016. évekhez hasonlóan a 2017. évre is lehetőség volt ,,Start közmunka program"
keretében kérelmet benyújtani.
A Belügyminésztérium és a Tiszavasvári Járási Hivatal Foglakoztatási Osztály munkatársai

elfogadták, annak alaplán az adatlapok a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei
Kormányhivatal Tiszavasvari Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének internetes
felületén

r

ö

gzitésre kerültek.

Mindezek alapján

l

ouffiLT;;l;JfiTrffi#§:T"o

az alábbiak:

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem
Belterületi közutak karbantartása programelem
Belvízelvezetés pro gramelem.
Van - e kérdés,hozzászőIás?

Megkérem a képviselő
fo

-

testiilet tagait, kézfelemeléssel szavazzanak az e\őtefiesztésben

glalt hatán ozati j avaslat elfo gadásáró

1

Megállapítom, hogy Tiszaeszlár Községi Önkormányzat

Kópviselő

testiilete az

előterjesztést megtárgyalta és 7 ígen egyhangú szavazattal az alábbihatátozatothozta:

Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatKépviselő - testülete 8t2lt7. (II.09.) Kt.batározat tervezete a2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról.
A Képviselő - testiilet:
A2017 évi közmunka programokat ahatározat melléklete szerinti - kérelmek
- adattartalo mmal elfo gadj a

A kérelmek részletezése

-

-

Mezőgazdaságiprogramelem
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem
Belterületi közutak karbantartása programelem
Belvízelvezetésprogramelem.

Kérelem a 2017, évi Járási startmúnka mintaprogram / mintaprogíamla épülő
program tétmogatására

il.

Felhatalmazza

a

polgármestert

közfoglalkoztatási programokkal
kapcsolatban startmunka programelemekbe, és a hosszú távú, valamint
intézményikisegítő feladatokat ellátó programok - év közben esetlegesen
szükségessé váló módosítások, fenntartói adatszolgáltatások, nyilatkozatok
megtételére, év közben jelentkező közmunkaerő igénylésilehetőség - , a

pro gramokon

belüli

átir ány

ítási kérel em, átc soporto sítás b enyúj tás ára azzal,

utólagosan benyújtott közmunkaerő
tájékoztatással éljen a testület felé.

Van

-

a

igény esetén a

gy
tárgy évi beszámolóban
ho

e még valakinek kérdése?

A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindv9g,iffi]P>^<q,tképes volt, aztbezétrja,
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Badicsné Kormos Eva
jegyző

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő

-

Testület!

A

2012-2016. évekhez hasonlóan a 2017. évre is lehetőség volt ,,Start közmunka program"
keretében kérelmet benyújtani.
A Belügyminésztérium és a Tiszavasvári Jarási Hivatal Foglakoztatási Osztály munkatársai
elfogadták, annak alapjarl, az adatlapok a Szabolcs
Szatmár Bereg Megyei
Kormányhivatal Tiszavasvári Jarási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének intemetes
felületén rögzítésre kerültek.

-

Mindezekalapjan^o",Í:r#o;:ilfitxfi:i:r*azalábbiak:
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem
Belteruleti közutak karbantartása programelem
Belvízelvezetés pro gramelem,

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő - testü|ete ...t2017. (.....)Kt.határozat tervezete a 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról.
*
A Képviselő testület:

L A

2017 évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti
adattartalommal elfogadja

-

kérelmek -

A kérelmek tészletezése
lli4ező gazdasági pro gramelem

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem
Belterületi közutak karbaríartása programelem
Belvízelvezetés pro gramelem.

-

Kérelem a 2017. évi Jarási startmunka mintaprogram / mintaprogrírmra épülő
program támogatásfua

II. Felhata|mazza a polgármestert a közfoglalkoztatási

programokkal kapcsolatban
- startmunka programelemekbe, és a hosszű távú, valamint intézményíkisegítő
feladatokat ellátó programok év közben esetlegesen szüliségesséválő
módosításoko fenntartói adatszolgáltatások, nyilatkozatok megtételére, év
közben jelentkező közmunkaerő igénylésilehetőség - , a programokon belüli
átirányítási \érelem, átcsoportosítás benyújtására azzal, hogy utólagosan
benyújtott közmunkaerő igény esetén a tárg évi beszámolóban tájékoztatással
éljen a testület felé.

Kérem az előterj esztésben
T

iszaeszlár, Z0

17 .

fo

február 6.

glaltak elfo gadását.

