Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
február 2-án megtartott nyilvános ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 6/2011.

TÁRGYSOROZAT

Megnyitó és a napirendi pont tárgyalására javaslattétel.
1./
„Közfoglalkoztatás-szervezők
véleményezéséről.

foglalkoztatásának

támogatása”

Tornyospálca, 2011. február 2.

Lakatos Ernő
elnök
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pályázat

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testületének
2011. február 2-án megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.

JELEN VANNAK

Lakatos Ernő elnökletével Csáki Lajos , Lakatos István, Lakatos Krisztián képviselők.
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző

HIÁNYZIK
--Lakatos Ernő elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés teljes létszámban határozatképes, így azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lakatos Krisztián képviselőt elfogadni, melyet a testület 3
igen szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott.
Az elnök javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend tárgyalására. Mivel más javaslat nem
hangzott el, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./
„Közfoglalkoztatás-szervezők
véleményezéséről.

foglalkoztatásának

támogatása”

pályázat

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: /1.tsp./ „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázat
véleményezéséről.
Előadó: Lakatos Ernő elnök
Szóbeli előterjesztés.
A napirendi pont előadója elmondja, hogy Tornyospálca Községi Önkormányzat kíván
pályázatot benyújtani közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására, akiknek a feladata a
közmunkások irányítása, foglalkoztatásukkal kapcsolatos feladatok ellátása. Jónak tartja a
pályázatot, javasolja azt támogatni.
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Tornyospálca Község
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2011. (II.2.) számú
HATÁROZATA
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázat
véleményezéséről
A Képviselő-testület:
Tornyospálca Község Önkormányzatának a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása „
tárgyú pályázatát teljes terjedelmében megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért és javasolja a pályázat
benyújtását.

Határozatról értesülnek:
1./ Tornyospálca Községi Önkormányzat
2./ irattár

Mivel több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta.

K.m.f.t.

Lakatos Ernő
elnök

Lakatos Krisztián
képviselő
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