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Tömörd Község Önkormányzat
3/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház
Jelen vannak: Kollárits Gábor polgármester, Bódizs Tibor alpolgármester, Prisznyák Zsolt,
Nikl Balázs és Vlasich Attila képviselők / 5 fő /
Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Erdősi László jegyzőt helyettesítve
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: dr. Bolla Klaudia közös hivatali referens
Kollárits Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, az 5 fős képviselő-testületből mindenki jelen van, és a nyílt ülést
megnyitja. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
10/2013. (III.21.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi
pontok tárgyalását a kiküldött meghívónak megfelelően
elfogadta.
NAPIREND
1./ 2013. évi közmunkaprogram pályázat
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
2./ K ü l ö n f é l é k
I. napirendi pont tárgyalása
2013. évi közmunkaprogram pályázat
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy
kiírásra került a 2013. évi közmunkaprogramról szóló pályázati felhívás. Ebben az évben csak
hosszú távú, 2-12 hónapos időtartamú, napi 6 órás foglalkoztatásra van lehetőség. Az
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önkormányzat 360.000.-Ft összegű keretösszeget igényelhet. A munkabér és járulék 70 %-a
igényelhető támogatásként, a fennmaradó összeget azaz 154.246.-Ft-ot az önkormányzatnak
kell biztosítania. Ily módon 3 fő foglalkoztatható napi 6 órában: 1 fő 4 hónapra, 2-2 fő pedig
2-2 hónapra. A program legkorábban 2013. április 1-től indulhat.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester javaslatot tesz a napirendi pont
előterjesztésben foglaltaknak megfelelő elfogadására.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
11/2013.(III.21.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Kőszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltség által kiírt hosszú távú közmunka programra 2013.
évre vonatkozóan. A pályázat 154.246.-Ft önerejét az
önkormányzat a 2013. évi költségvetésének a terhére biztosítja.
A pályázati anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester,
Dr.Erdősi László jegyző
2013. március 31. a benyújtásra
folyamatos a végrehajtásra

II. napirendi pont tárgyalása
Különfélék
Egyéb tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt,
és a képviselő-testület ülését bezárta.
Kelt, mint az első oldalon.

Kollárits Gábor
polgármester

dr. Erdősi László
jegyző

