Jegyzőkönyv
Készült Taszár Községi önkormányzat Kópviselő-testü|etének 2014. április 30-án 14.30
órától megtartott NYiLT rendkívüli tesfiúti üléséről a Taszát Község Önkormányzat
tanácstermében (Taszár, Lakótelep 8.)
Jelen vannak: Pataki Sándor polgármester
Kopp ény Zoltín Mikló s alpol gármester
Eqábeczné Dobák Melinda képüselő+esületi tag
Gelencsér Lrászló kepviselő-testíileti tag
Füstös Krisáina jegyző ügyrendi helyettese - jegyzőkönywezető

Az ülésen nem ielent meg: Horváth Zoltán Gábor kepviselŐ_testületi tag(l. napirendi pontig)
Nemes András kepviselő-testiileti tag
Utasi Tamás kepviselő-testiileti tag

!akosség._@0fő
pataki sándor polgármester köszönti a megielenteket, megállapítj4 hogy
ff jelen van, az ülés hatrirozatképes és aá megrryitja.

a 7 képviselőből

4

Ezt követően javaslatot tesz a 2014. április 29-én szőban közölt napirendi pontokra, a jelen
iilésen kiosáott meghívó szerint. Kéri, hogy aki elfogadja a meghívó szerinti napirendeket,
kézfelemelésselszav azzon.

A

szavazásbarl 4 képüselő vesz résá.

A képviselő-testiilet 4 igen -

egyhan

gí - szavazatlal az alábbi hatarozatot hozza:

21312014. űV.30.) képviselő-testületi határozat

A

képvisető-testület az ülés napirendi pontjait a jelen ülésen kiosztott meghívóban
fogtaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

l.
2.

Jegyzőkönyv-hitelesítők megváiasztása
Előadó: Pataki Stándor polgármester
Előted esztés módja: szóbeli

Rendkívüli köanunkások felvételéről döntéshozatal
Előadó: Pataki Siándor polgármester
Előte{esztés módja: szóbeli

Napirendi pontok tárwa|ása:
1. Jegyzőkönw-hitelesítők megválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
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pataki sándor polqárnester:
Egik jegYzőkőnyv-hitelesítőnek Koppány Zoltán Miklós alpolgármestert, másik
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Erjábeczné Dobrik Melinda kepviselőt javasolja.

Miuüín más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester kiilön-kiilön teszi fel
szavazásra a jegyzőkőnyv-Ilttelesítők szonélyét,először kéri, hogy Koppány Zoltán Miklós

jegyzőkönyv-hitelesítőről

A képviselőtestület

döntsenek.

3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi haíározatot hozza:

214l2014. űV.30.) kéoviselő-testületi határozat

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egik jeryzőkönyvhitelesítőnek Koppány Zoltán Miklós a|polgármestert választja.
X'elelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A polgármester kéri, hogy akj egyetért azzal, hogy Erjábeczné Dobák Melinda legyen a másik
jegyzőkönyv-hitelesítő, kézfelerneléssel szavazzon.
A kepüselő-testüIet 3 igen szavazattal,1íartőzkodás mellett az alábbihatátozatoíhozza:
2l SnOl 4. íIV.30.) kénviselő-testületi hatátozat

Taszár Közsóg Önkormányzatának Képviselő-testülete a másik jeryzőkönlvhitelesítőnek Erjábeczné Dobák Melinda képviselőt vílasztja.
Felelős: Pataki Sándor po|gármester
Határidő: az onnal

2.

Rendkívüli közmunkísokfelvételéről döntéshozatal

Előadó: Pataki Srándor polgármester
Előte{ esztós módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester elmondja, hogy jelen testíileti ülés 2014.04.29. napjén
telefonon (szóban) került összehívásra sürgős indokkal, mivel május ltől lejár a start
közmunkaprogram kifutó határideje. Az új program megindulásáná elég komoly átfutási
határidők vannak. Bár ennek a hónapnak a 15. napjától általrános felhívás é*ezett a
munkaügyi központtól, de a valóságos munka azonban nem egyezik meg az eredetivel, hanem
rendkívüli sza]<területet érint,
Horváth Zoltán Gábor képviselő megérkezik az ülésterembe.
A képviselő-tesólet létszáma: 5 ftí

Pataki Sándor polgárrnester: jelenleg

az

örkormányzat foglalkoáatásában nincs
pénziigyeseket,hogy
dolgozzék ki, mennyibe keűlne
egyetlenegy közmunkas
egy ftí közmunkás 6 órában történő foglalkoztatása bér és jrlrulékokkal együtt. Legfőbb
feladatuk lenne a közterület karbantartása, gondol itt legfóképp a fiínlrásra. Ismerteti 3 és 4
ftí vonatkozásában a munkabérre vonatkozó adatokat, Atlagosan 1 ftíre számolva bruttó 76
eFt + járulékról van szó, ez összesen kb. 96.000.- Ft.
sem. Felkérte a

3

A hatékonyabb munkavégzés érdekében személy szerint 3 helyett, 4 fő felvételéttámogatja,
ez 384 eFt-ot jelent. A dolgozók felvételéremájus 8. napján kerülne sot, l hónapos
időtartaInra az önkormányzat költségvetésére. Nevekről most nem kíván dönteni.

A

kepviselő-testiilet röviden megvitatja

az

elhangzottakat, támogatja

a

közmunkfuok

felvételét.

Miutrán más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazésra teszi feI az
alábbi hatér ozati j avaslatot:
Hatarozati javaslat:
Taszétt Község Önkormrányzat Kepüselő-testiilete a köáeííiletek hatékony karbantartása
fő közrrrunkás napi órában történő alkalmazását
céljából sziikségesnek tartja
munkaszerződéssel 2014. május 8. napjától 2014. június 7. napjáig jrárulékokkal együtt bruttó
96.000.- Ft/ő munkabér ellenében az önkormrfuryzat költségvetésének terhére.
A kepviselő-testiil et felhataLmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére.
Felelős: Pataki Sandor polgármester
Hatráridő: 2014. május 8.
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A
A

szavazésban 5 képviselő vesz részt.
kepviselő-testiilet 5 igen - egyhangú

21 (1l2O1

-

szavazatta| az alábbi hatátozatothozza:

4. íIV.30.) kéoviselő-testületi határozat

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testüIete a közterületek hatékony
karbantartása céljából szükségesnek tartja 4 fő közmunkás napi ó órában
történő alkalmazását munkaszerződéssel 2014, május 8. napjától 2014. június 7.
napjáig járulékokkal eryütt bruttó 96.000.- X't/fő munkabér ellenében az
önkormányzat költségvetésének terhére.
polgármestert
munkaszerződések
képviselő-testület felhatalm az:za
megkötésére.
Felelős: Pataki §ándor polgármester
Határidő: 2014. május 8.

a

a

A

Miután más hozzászőlás, észrevételnem hangzott el, pataki sándor polgármester a nyílt
rendkívüli ülést bezárja.
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Füstös krisáina
jegyző ügyrendi helyettese

pataki srfi:dor
polgármester
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Erjábeczné Dobák Melinda
kepviselő-testiileti tag

xoppáy zoldír Miklós
alpolgármbster

j

egyzőkönyv-hitelesítők

JELENLETI IV
Tasár Közsógi Önkormányzat Képvisel&úestületének
2014. ápriüs 30. napján megtartott rendkívüli ülésére

Képüsel&testüleúi tagok:
Pataki Sándor polgármostof
Koppány Zoltá,n Miklós alpolgármester
E{ábeczné Dobák Melinda képüselő-testiileti tag

Gelencsá László képüsel&testiileti tag
Horváth Zoltán Gábor képviselő-testiileti tag
Nemes An<lrás kepviselő-testiileti tag

Utasi Tamrás képviselő-testületi tég

Meghívottak:
Füstös Krisztina jegyző-helyettese
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