
Jegyzőkönyv

Ótolaear Községi Önkormányzat Képviselő-testÜletének 2020. jútius 29én megtartott,
rendkívüli, nyíIt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Ótotoeák

Jelen vannak:

Simonné Sinkó Erika
Zsarkó József
Vass József
Miha!ik Jánosné

Jelen van továbbá:

Rákóczi Edit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: A rendes üléssel folytatjuk tovább mai munkánk. A
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 települési képviselő közÜl 4 települési képviselő
van jelen. Papp Endre képviselő Úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. A
megjelenési arány 807o-os, ülésÜnk határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy a kikÜldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadjuk el. Van-e más
javaslat? Kérem, aki ezzel egyetért, kéÍeltartással szavazzon.

A képvisető-testúilet 4 igen - egyhangú _ szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

7 4t 2020.(V! t.29.) Kt. h.
Tárgy: A képviselőtestÜlet 2020'július 29_i rendkívüli, nyílt Ülésének napirendje

HATÁRozAT

Ótotoear Községi Önkormányzat képviselő{estÜlet 2O2o. július 29-i _ rendkívüli, nyílt -
ülésének napirendje:

1./ ,,Nyári diákmunka 2020" központi munkaerő-piaci program indítása

2.t Érdekeltség növelő pály ázat benyÚjtása

3./ Varga János 6923 Óföldeák, Návay L. utca 19. lakás felÚjítási támogatása

1./Napirend
,,Nyári diákmunka 2020" központi munkaerő-piaci program lndítása
Simonné Sinkó Erlka polgármester: A 2013-2019-es évekhez hasonlóan a járási hivatalok
megvalósításával ,,Nyári diákmunka 2020" elnevezéssel munka erőpiaci programot indított.
Legfeljebb kettő hónap időtartamra2020.július 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra
támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A támogatás
előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- Vagy tartÓzkódási
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helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.
A program támogatási mértéke 100%-os, a foglalkoztatás napi 6 órában tÖrténik. A ,,Nyári
diákmunka 2020'" központi munkaerő-piaci program keretében a teljes összeg 697.330
forint. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
képviselő-testÜlet járuljon hozzá az 5 tő regisztrált álláskereső diákmunka keretében történő
foglalkoztatásához, és a projekt megvalósításához mindösszesen 697.330 forint összegű
vissza nem térítendő támogatás felhasználásához. Aki egyetért, kéÍeltartássaljelezze.

A képviselő-testület 4 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

7 5 t 2020.(V ! t.29.) Kr. h.
Tárgy: ,,Nyári diákmunka 2020" központi munkaerő-piaci program indítása

HATÁRozAT

Ótoloeár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Nyári diákmunka
2020." központi munkaeró-piaci program támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatothozza:
Ótotoeax Kozség Önkormányzatának Képviselő{estÜlete hozájárul 5 Íő regisztrált
álláskereső diákmunka keretében történő foglalkoztatásához, és a projekt megvalósításához
mindösszesen 697.330.-Ft, azaz hatszázkilencvenhétezer_háromszázharminc forint
összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásához.

A képviselőtestÜlet Íelhatalmazza a polgármestert a szÜkséges intézkedések megtételére.

Erről értesítést kao:
@olgármestere
2. t F öldeák-Ótotoeáx' rÖiségek jegyzőj e
3./ Foldeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport
4./ Földeáki KözÖs Önkormányzati Hivatal munkaÜgyi előadó

2./Napirend
Erdekeltség növelő pály ázat benyújtása

Simonné Sinkó Erlka polgármester: olvasták az anyagot. A közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyÚjt be az Önkormányzat által fenntartott
közösségi tér részére számítógép beszerzésére. A kÖnyvtárba kellene Új számítógép,
amelyre az önerőt biztosítani kell. Az árajánlat szerint 174 90o forint egy gépre. Pz ára1ánlat
tartalmazza a helyszínre szállítás, valamint a beÜzemelés összegét is. Az önerőt el kell
költeni, amennyiben nyer a pályázat. Az önkormányzat 80 000 forint önerőt tudna biztosítani.
Ezzel kapcsolatban Van-e kérdés, észrevétel? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon'
Egyhangú. Köszönöm szépen.

A képviselő-testület 4 igen - egyhangú _ szavazatta!, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbl határozatot hozza:

7 6t2020.(Vil.29.) Kt. h.
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás számítógép beszerzése

HATAROZAT
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9J9ld"í! .Községi' onkormányzat Képviseló-testülete megtárgyalta a Magyarország
2020. évi központi kÖltségvetéséről szóló 2o19. évi LXX|. torvény]. metlértet tl.+.a; pon"tszerint a közmíivelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásárot 

's)olo
előterj esztést és az alá bbi határozato t hozza:

1' A Képviseló_testület a Magyarország 2O2o' évi központi költségvetéséről szólő 2019. évi
|XXl' törvény 3.- melléklet ll.4.a) P.ont szerinti á kozművel-ődési érdekeltségnövelő
F:l:nlla.:lpályázatot nyújt be az Önkormányzat által fenntartott közosségi tér - 6923
Utoldeák, Széchenyi u. 16. - részére számítógép (lntel PC konfiguráció + Microsoft Windows
10 Home 64bit HUN) beszerzésére azalábbiak szörint:

Teljes bekerülés: í74.9oo.- Ft
lgényelt támogatás: 94.9oo._ Ft
onerő (saját forrás): 8o.ooo.- Ft

A Képviselő_testület kijetenti, hogy a fejlesztéshez szükséges saját forrás azonkormányzat202o.-évi költségvetéééuen rendelkezésre áll, metyet a Támogatási célú
fi nanszírozási m űvelete k 0 í 803ó kormányzati fu n kción biztosít.

2' A képviselő{estület felhatalm azza a polgármestert a pályázat benyújtására, sikerespályázat esetén megállapodás aláírására, szÜtiséges intézkeáés-ek megtétéreie.

Értesítést kap:
- oföldeák község polgármestere
- Földeák-oföldeák községek jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati lr ivátat pénzügyi csoportvezető

3./ Napirend
Varga János 6923 Ófötdeák, Návay L. utca í9. lakás felújításitámogatása

Simonné Sinkó Erika potgármester: Viharkár tÖrtént a házukban. Beázott a konyha'
/9v9-s|o1' hogy az építési anyaghoz szükséges támogatást biztosítson az önkorm ányzat50 000 forint össze999n Az építési anyag megvásárlásZt köteles az önkorm ányzat részéreszámlával igazolni. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Aki egyetért a javaslattal,
kéáeltartással jelezze. Egyhangú. KÖszönöm szépen.

A képviselő'testület 4 igen - egyhangÚ - szavazattat, ellenszavazat és tartózkodásnélkül az alábbi határozatot hozzá:

77 t 2020.(Vt t.29. ) Kr. h.
Tárgy: Varga János 6923 Óföbeák, Návay L. utca 19. lakás felújítási támogatása

HATÁRozAT

oföldeák Kö^zségi önkormányzat Képviselő-testülete Varga János 6923 ÓfÓldeák, NávayLajos utca 19' szám alatti lakos tulajdonában álló 6923 Ófótdeák, Návay;ia;os utca 19.
:'í' alatti ingatlan felújításáhol az ingatlanban történő beázás okozta kárhelyrehozatalához szÜkséges építési anyag megvásárlásához _ 50.ooo._ Ft, azazötvenezerforint támogatást biztosít az Önkormányzat-a 107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások terhéie
Varga János az építési anyag megvásártását kötetes az.Önkormányzat részéreszámlával igazolni.

A Képviselő_testület felkéri a potgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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A Képvise!ő'testület felkéri a Fötdeákl Közös önkormányzati HivataI
csopoÉiát a támogatás jogosult részére történő kifizetésére.

Errőlértesítést kap:
- oföldeák község Polgármestere
- Földeák-oföldeák községek Jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi ea.
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal szociálió Ügyintéző

Simonné Sinkó Erika polgármester: Miután a képviselő-testület megtárgyalta a kiadott
napirendeket, megköszonÖm a jelenlévők részvételét, aktivitását és az ülést bézárom.

5n'hffi 5,h*u Erika
polgármelter
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Rákóczi Edit a

jegyző

Qor,oei'}


