Jegyzőkönyv

Ótoloear Községi

Önkor mányzat Képviseló_testületének

rendkívüli, nyílt üléséről.

202í. július 9én megtartott,

Az ülés helye: Községháza nagyterem Órotoear
Jelen vannak:
Simonné Sinkó Erika polgármester
Zsarkó József
alpolgármester
Mihalik Jánosné
képviseló
Jelen van továbbá:
Rákóczi Edit

Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: Tisáelettel köszöntom a képviselő{estület tagjait és a
jegyzőasszonyt. A jelenléti ív a|apján megállapÍtom, hogy az 5 települési képviselő kÖzül 4
telepÜlési képvise|ő van jelen. Vass József képvise|ó úr ielezte, hogy a mai úlésennem tud
ÉsztVenni. A megjelenési aÍány 7so/o-os, ÜlésÜnk határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy a kikÜldött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint haladjunk. Kérem,
aki ezzel egyetért, kéáeltartással szavazzon.

A

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

67/202,t.(Vil.9.)Kr.h.
Tárgy: A képviselő_testület 202'l. július g-i rendkívÜli, nyílt Ülésének napirendje

HATÁRozAT
ÓJotaeák Községi Önkormányzat képviselő{estület 2021. július g_i
Üléséneknapirendje:
1

'l

Yizhányo Sándor r. tözszászlós

-

rendkívÜli, nyílt _

Ófotdeár település körzeti megbízotti beosztásának

betöltése, kinevezésének véleményezése

2./ Nyári diákmunka 2021 központi munkaeró_piaci program indítása
3./ Makó TérségiKártya bevezetése

1./ Napirend
Vizhányó Sándor r. törzszászlós Ótotoear település körzeti megbízotti beosztásának
betöltése, kinevezésének véleményezése

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot' A Makói Rendőrkapitányság,
Közrendvédelmi osztályának állományába tartozó Vizhányó Sándor rendőr törzszászlós
oföldeák telepÜlés körzeti megbízotti beosztáSnak betöltéséhez az eredményes
feladatellátás érdekébenki kell kérniük a közeti megbízotti működési közethez tartozó
település önkormányzat képviseló_testÜletének véleményétönkormányzati határozat
formájában a kinevezéshez. Kérdés,észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben

2

nincs, javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kézieltartással szavazzon. Egyhangú'
Köszönöm

szépen.

A

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

68/2021.(Vil.9.)Kr.h.
Tárgy: Vizhányó Sándor r. tözszászlós Ótoueat település körzeti megbízotti beosáásának
betöltése' kinevezésének véleményezése

HATÁRozAT
Ófotdeák Község Önkormányzat Képviselő{estülete megtárgyalta

a kozeti

kinevezés véleményezésetárgyú előterjesáést, és az alábbi döntést hozza:

megbízotti

Ólkormányzat Képviselő{estt]lete az országos Rendór-főkapitány
oRFK. utasításának 11. pontjában biztosított véleményezésijoga aiapjáÁ
egyetért a|'al, hogy Ófotdeák település kozéti megbízotti tisztségéreVi'nanydsanoor r.
tözszászlós kerüljön 202í. július 12' napjával kinevezésre.
Kö_z9é_gi

^Ój9-!q91k.
2612015.(Xll.9.)

Erről értesítéstkap:

- oÍöldeák község polgármestere

- Földeák Közös Önkormányzati Hivatal jegyzóje
- Nagy sándor r. alezredes, a Makói Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetője
- lrattár

2./ Napirend

Nyári diákmunka 2021 központi munkaerő-piaci program indítása

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. Legfeljebb két hónap

idótartamra igényelhetnek támogatást az önkormányzatok. A támogatás mértéke100%-ban
a munkabérre vonatkozik, amely összegen felÜl önerőként az Önkormányzatnak biáosítania
kell a szociális hozzájárulási adó befizetését'Nyári diákmunka keretében 5 fő foglalkoztatása
történik. Kérdés,észrevételVan-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, és aki egyetért az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kéíeltartással jelezze.

A

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

69/2021.(Vil.9.)Kt.h.
Tárgy:
diákmunka 2021" központi munkaerő_piaci program indítása
''Nyári

HATÁRozAT
Óttildeár Község Önkorm ányzatának Képviselő{estÜlete megtárgyalta a ,,Nyári diákmunka
202í.'' központi munkaerő-piaci program támogatásáról szóló előterjesztest és az alábbi
határozatot hozza-.
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Ótotoear Község Önkormányzatának Képviselő_testÜlete hozzájárul
fő regisárált
álláskereső diákmunka keretében történő foglalkoztatásához, és a poekt megvalósÍtásához

J

mindöSszesen 559.258.-Ft, azaz ötszázötvenkilencezer_kettószázhatvannyolc
összegÚ
vissza nem térítendő támogatás felhasználásához és a munkabér után megfizetendő
szociális hozzájárulási adó (15'5%) vagyis 86.687.-Ft, azaz nyolcvanhatezer_
hatszáznyolcvanhét forint önerő biáosításához.

A képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert a szÜkséges intézkedésekmegtételére.

Erről értesítéstkao:

mföldeák

KözSés polgármestere

2./ Földeák-oÍöldeák községek jegyzője
3./ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoport

4'l Földeáki Közös

Önkormányzati Hivatal munkaúgyi előadó

3./ Napirend

Makó TérségiKártya bevezetése

9jT:nnÉ Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. Makó Város Önkormányzata
Ma|ó TérségiKártya bevezetéséttervezi. A Makó Kártyához hasonlóan egy
kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet a makói térsegi állandÓ lakóhellyel
rendelkező lakosok igényelhetnek. Kérdés,észrevétel ezzel kapcsolatban van-e?

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A

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

70/202í'(Vll.9')Kt'h.
Tárgy: Makó TérségiKártya bevezetése

HATÁRoZAT
Ótotoear Község Önkorm ánwatának Képviselő_testülete megtárgyalta
Kártya bevezetéséről szóló előterjesáést és az alábbi halározalot hozza:
1.

2.

s.
4.

a Makó

Térségi

Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Makó Térségi
llolaerir
KáÉya kártyarendszer bevezetését.
oföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az

önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező lakólokat
tájékoÍatja a Makó TérségiKártya kártyarendszer lehetőségeiról,
kedvezményeiről a helyben szokásos módon, valamint a kártyaigénylő lápot a
lakosság részéreeljuttatja.
ol!!!9ar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, .hogy a kártya
kiállításának egyszeri költségét (500,- FUkártya) Makó Város Önkórmányzata
részére-megtéríti. Ennek érdekébenegyüttműködési megállapodást köt ilakó
Város onkormányzq!ával, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.
oföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .a Makó Té-rségiKártya
kiállításához szÜkséges fedezetet Ótotoeat Községi Önkormányzat ioz,l cri
'
költségvetésébe biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidó: 202í. július í 5.
Határozatról értesÜl:

í. Makó

Város Önkormányzata
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2.
3.
4.

KÖH pénzügyi csoport
Földeák-Óföldeák
községek jegyzője
lrattár

Simonné Sinkó Erika polgárméster: Miután a képviselő{estület megtárgyalta a kiadott
napirendet, megköszönöm

a

jelenlévók részvételét'aktivitását és az üléstbe'árom.
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