Ófotoeát

esterétől

6923 Óföldeák, Bajcsy-zs' E' u' 2' Íal.tlax:621295-603
e-mail: hivatal.ofoldeak(Aomail.com

ÓFÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK
35/202í.(lll.25') sáMÚ HATÁRoZATA

ÍáÍgyi 202112022' ávi járási
programelem

staÍtmunka mintaprogram

-

szociális jellegű

HATÁRozAT
simonné sinkó EÍika Óföld€ák
közsóg PolgáImgsterts a katasárófavédelemról ós a
hozzííkapcsolódó egyBs tórvények módosításáról szóló 2011' évi CXXVlll. törvény

46.s (4) bekézdósében foglalt fslhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által
a Veszélyhglyzgt kihirdetéséról sz,óló 2712021'(l'29') Kormányrendolgt alapján
eÍr€ndelt veszélyhelyzetre tekintettél a Képviséló-téstület hatáskörében eljáNa az
alábbi döntést hozom:

Á Képviselö-testület' hatáskörében e[áró simonnó sinkó Erika polgármester a
Képviséló-téstület Íájékoztatásával egyideiiileg 12 Íő ÍegiBztíált állá3kere8ő,
vaiamint foglalkoaatást helyettesító támogatásla jogosult személy (a
továbbiakban állágkéregő) közfoglalkoztátási iogviszony kerétébéntiiÍténő
foglalkoztatásához é$ a pÍojekt megvalósításához hozz.ítáÍul, mindósszesen
17 651 221'-Fl' azaz tizenhétmillió-hatsázötvennégyezer-kettőszázhuszonegy
forint összegű Visszá nem téríténdótámogatág felhasználá3ához.
EÍról éÉesítést
kap:
1./ Óföldeák község polgármestere
2.t Fóldeák-ÓÍöldeák kózségek jegyzőjg
3./ Földeáki Közós Önkormányzati Hivatál pénzügyi csoport
4.l F óldeáki Közós Önkormányzati Hivatal munkaí.igyi slóadó
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ÓFÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK
36/202í.(lll.25.) sáMÚ HATÁRoZATA
Tárgy: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egygsülete együttműkö,dési megállapodás
irántí kórglm9

HATÁRoZAT
Simonné Sinkó Erika Ófóbeák kőzség Polgármestere a katasárófavédelemról és a
hozziá kapcsolódó €gyes törvénysk módosításáról szóló 2o1'l' évi cXXVlll. tórvény
46.s (4) bskezdésében foglalt fglhatalmazás alap1án, a Magyarorság Kormánya által
a veszélyhelyzet kihirdetésóról súló 27l2o21.(l.29.) Kormányrendelet alapján
elrendelt Veszélyhélyzgtlo tBkintéttgl a Képviselo_testület hatáskófében aljárva, a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület€ (postacím: 6000 Kecakomét, Kölcsey u.
21.) támogatás iránti kérelméről az alábbi dóntóst hozom:
Simonné Sinkó Erika 'Ófóldsák község Polgármgsterg a katasáróÍavédgIemról és a
hozzá kapcsoIódó egyes törvények módosításáról 3zolő 2011. éVi cXXVlll' törvány
46.s (4) bskezdésében foglalt fslhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által
a voszélyhelyzot kihirdetéséról szőló 2712021,(l.29.) KoÍmányrendélet alapján
glrendolt veszólyhglyzetre tekintettel, a Képvisgló-testület hatáskörében eljárva'
csatlakozni kÍván az Egy6siil6thez, mint pártoló tag 21.000.- FVévi hozzájárulással'

Erről éÍtesítéstkap:
- Ófötoeár xózség polgármosterg
- Fold€áki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzójé
- Falugondnokok Duna-Tisza Közi EgygsÜlete - Kocskemét
- zsarkó József falugondnok
_ Fóldsáki KÖH lfóld€áki
Kir€ndeltsége - pónzÍigyi előadő
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