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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi február hó 11. napján, hétfő
08 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott
rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Dánielné Tóth Beáta
Kiss Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna

Távol van:

Berzi István
Csathó László

aljegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

képviselő
alpolgármester

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 3 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. A Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulatnál
munkavállalók foglalkoztatásának támogatása.
Előadó: polgármester

foglalkoztatott

balajti

A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
A Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulatnál foglalkoztatott balajti munkavállalók
foglalkoztatásának támogatása.
Szabó Zoltán polgármester: A 2013. január 30. napján megtartott testületi ülésünkön már
volt szó arról, hogy a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat foglalkoztatna néhány balajti
lakost is, akinek a foglalkoztatását személyenként havonta 3.500,- forinttal kellene támogatnia
az önkormányzatnak, mert erre a munkáltató a közfoglalkoztatási pályázatában nem kap
támogatást. Csak még akkor nem volt tisztázott, hogy hány embert tudnak a településről
foglalkoztatni, illetve mennyi ideig. Február 6.-án kaptunk egy faxot a Társulattól, amiben
pontosítják ezeket az adatokat. 160 fő közfoglalkoztatását tervezték 2013. évben, de csak 70
fő foglalkoztatására lesz lehetőségük. Balajt településről 3 főt tudnak felvenni, 4 hónap
időtartamra, március 1.-től június 30.-ig. A fenti számok ismeretében kellene döntenünk a 3 fő
4 hónapig tartó foglalkoztatásának támogatásáról. A társulat kérte a Képviselő-testület erről
való döntésének mielőbbi megküldését.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (II.11.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött 3 balajti lakosnak a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulatnál (3752
Szendrő, Fő út 14.) történő foglalkoztatásának a támogatásáról. A támogatás
mértéke 4 hónapon keresztül (2013. március 01. – 2013. június 30.) 3.500,Ft/fő/hó.

Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.
K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Hornyákné Szilasi Melinda
aljegyző

