Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 2-1/2020.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 6-án 08 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester
Horváth József alpolgármester
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Polauf Gyula képviselő
Szalay Bálint képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző

A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül
megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére:
Napirend
1./ 2020. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ 2020. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:

1/2020. (I. 6.) határozat
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Pápateszér
Község Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) támogatási igényt (a
továbbiakban: pályázat) nyújtson be a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkársághoz, 2020.03.01-2021.02.28. időtartamra összesen 9 fő munkanélküli
foglalkoztatása költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő (felhalmozási, dologi, stb. jellegű),
ún. közvetlen költségek (támogatásához, Mezőgazdasági közfoglalkoztatás start
közmunkaprogram (a továbbiakban: Program) keretében.
A program teljes költsége: 12.747.552,-Ft.
Saját forrás nem szükséges.
2.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére vállalja, hogy: a Program szolgálatába
állítja a korábbi start közmunkaprogramok keretében támogatott, illetőleg e közmunkaprogramok bevételeiből finanszírozott beszerzések eredményeit a Program manifesztált
működése érdekében.
3.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére,
megállapodások megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására, teljesítésére a polgármestert
kéri fel, azzal, hogy a polgármester jogosult és köteles a program eredményességével
érdekében, továbbá a pályázat tekintetében, azok megfelelősége és működő-képessége
biztosítása érdekében mindent megtenni, további Képviselő-testületi határozat vagy
felhatalmazás hiányában is
Határidő: a pályázati eljárások által előírt határidők szerint, illetőleg folyamatos
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

2/2020. (I. 6.) határozat
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Pápateszér
Község Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) támogatási igényt (a
továbbiakban: pályázat) nyújtson be a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkársághoz, 2020.03.01-2021.02.28. időtartamra összesen 8 fő munkanélküli
foglalkoztatása költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő (felhalmozási, dologi, stb. jellegű),
ún. közvetlen költségek (támogatásához, Szociális start közmunkaprogram (a továbbiakban:
Program) keretében.
A program teljes költsége: 11.039.340 Ft.
Saját forrás nem szükséges.
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2.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére vállalja, hogy: a Program szolgálatába
állítja a korábbi start közmunkaprogramok keretében támogatott, illetőleg e közmunkaprogramok bevételeiből finanszírozott beszerzések eredményeit a Program manifesztált
működése érdekében.
3.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére,
megállapodások megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására, teljesítésére a polgármestert
kéri fel, azzal, hogy a polgármester jogosult és köteles a program eredményességével
érdekében, továbbá a pályázat tekintetében, azok megfelelősége és működő-képessége
biztosítása érdekében mindent megtenni, további Képviselő-testületi határozat vagy
felhatalmazás hiányában is.
Határidő: a pályázati eljárások által előírt határidők
szerint, illetőleg folyamatos
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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Völfinger Béla
polgármester
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