ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. AUGUSZTUS 6-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
52/2012. (VIII.06.)
Ákt. határozat

A „köztisztasági munkás közfoglalkoztatási támogatással
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

történő

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 6-án – hétfő 8:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
polgármester
Pálné Fazekas Irén
alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
Csorbáné V. Nagy Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a
képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. A „köztisztasági munkás közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
2. Különfélék
Napirend tárgyalása:
1. A
„köztisztasági
munkás
közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Benkő Sándor polgármester: Sok ember kereste meg, és kérte, hogy hívják be közmunkára,
mivel a segélyből nagyon nehéz megélni. Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a
pályázat jóváhagyásával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2012. (VIII. 06.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján
meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér+ járulékai 13,5 %):

499.588.- Ft

Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önkormányzati önrész:

424.652.- Ft
74.936- Ft.

Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta, a
képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb.jegyző

