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Hozott rendeletek: Hozott határozatok:
1/2019. (I. 03.) KT. sz. határozat: 2019. évre a mezőgazdasági start munkaprogram
támogatására 20 fő foglalkoztatása érdekében
kérelem benyújtása
2/2019. (I. 03.) KT. sz. határozat: 2019. évre a Szociális jellegű program start
munkaprogram támogatására 5 fő foglalkoztatása
érdekében kérelem benyújtása
3/2019. (I. 03.) KT. sz. határozat: 2019. évre a helyi sajátosság start munkaprogram
támogatására 5 fő foglalkoztatása érdekében
kérelem benyújtása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2019. január 03-án du. 15,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Földháti István képviselő
Furó Tiborné képviselő
Hutóczki Imre képviselő
Sándor László képviselő
Tanácskozási joggal:
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Igazoltan távol:
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot
tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendek:
1. 2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezéséről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. ZÁRT ülés:
- Szociális célú tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1. 2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezéséről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. ZÁRT ülés:
- Szociális célú tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:

1. 2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezéséről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. ZÁRT ülés:
- Szociális célú tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1.) 2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezéséről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
2019. évben ismét lehetőség van járási startmunka mintaprogramok indítására, amelyekre a
Képviselő-testületi határozattal kiegészítve nyújtható be kérelem. A programok előzetes
terveinek rögzítése és benyújtása a járási hivatal foglalkoztatási osztályára (KTK-ban való
rögzítés) határideje 2018.december 28 volt, melyhez előzetesen már hozzájárulását adtak a
Képviselő-testület.
2018-ban a mintaprogramok közül 3 programot indított, mezőgazdaság, mezőgazdasági
földutak karbantartása, helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás.
2019-ben az alábbi programokat szeretnénk indítani, figyelembe véve az eddig elért
eredményeket és tapasztalatokat: mezőgazdaság, szociális jellegű program (külterületi
földutak javítását és a belvízelvezetést foglalja össze) valamint helyi sajátosság (száraz
tésztakészítés, savanyítás). A tervezett munkaköröket az önkormányzat a programok
megvalósításához szükséges feladatok megvalósításához állítja össze: 2019 évben nincs
lehetőség szakmunkás és szakmunkás munkavezető munkakör betöltésére, a szakképesítést,
végzettséget nem igénylő munkakörök esetében segédmunkás munkavezető és segédmunkás
kerülnek betöltésre. 2019. évben startmunka programban összesen 30 fő foglalkoztatására
teszek javaslatot. Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2019. (I.03.) KT. sz. határozat:
1.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. évre a
mezőgazdasági start munkaprogram támogatására 20 fő foglalkoztatása érdekében
kérelmet nyújt be az illetékes HBM-i KH Nyíradonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályához, melyben a közfoglalkoztatással kapcsolatosan a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.)Korm. rendelet, és a 170/2011.
(VIII.24) Korm. rendelet adta keretek között a közvetlen költségekhez (dologi
kiadásokhoz) kapcsolódó támogatást is megigényli.
2.) A képviselő testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a
mezőgazdasági programban szereplő önrészre 749 243 Ft előirányzatot biztosít.

Bérköltség támogatás intenzitás: 100%
Dologi költségek támogatási intenzitás 94,3%
Kötelező önerő
A program teljes költsége
Az igényelt támogatás összesen

21 690 288 Ft
11 621 760 Ft
290 537 Ft
33 312 048 Ft
33 021 511 Ft

3.) Támogatási döntés esetén a Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2-3. pontokban foglalt döntései
alapján az Önkormányzat nevében nyújtsa be a kérelmét.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2019. (I.03.) KT. sz. határozat:
1.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. évre a
Szociális jellegű program start munkaprogram támogatására 5 fő foglalkoztatása
érdekében kérelmet nyújt be az illetékes HBM-i KH Nyíradonyi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályához, melyben a közfoglalkoztatással kapcsolatosan a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.)Korm. rendelet,
és a 170/2011. (VIII.24) Korm. rendelet adta keretek között a közvetlen költségekhez
(dologi kiadásokhoz) kapcsolódó támogatást is megigényli.
2.) A képviselő testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a szociális
jellegű programban szereplő előirányzatot biztosítja.
Bérköltség támogatás intenzitás: 100%
Dologi költségek támogatási intenzitás 100%
A program teljes költsége

5 476 404 Ft
1 420 746 Ft
6 897 150 Ft

3.) Támogatási döntés esetén a Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2-3. pontokban foglalt döntései
alapján az Önkormányzat nevében nyújtsa be a kérelmét.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2019. (I.03.) KT. sz. határozat:
1.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. évre a
helyi sajátosság start munkaprogram támogatására 5 fő foglalkoztatása érdekében

kérelmet nyújt be az illetékes HBM-i KH Nyíradonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályához, melyben a közfoglalkoztatással kapcsolatosan a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.)Korm. rendelet, és a 170/2011.
(VIII.24) Korm. rendelet adta keretek között a közvetlen költségekhez (dologi
kiadásokhoz) kapcsolódó támogatást is megigényli.
2.) A képviselő testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a helyi
sajátosság programban szereplő előirányzatot biztosítja.
Bérköltség támogatás intenzitás: 100%
Dologi költségek támogatási intenzitás 100%
A program teljes költsége

5 476 404 Ft
2 011 998 Ft
7 488 402 Ft

3.) Támogatási döntés esetén a Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2-3. pontokban foglalt döntései
alapján az Önkormányzat nevében nyújtsa be a kérelmét.

Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét nyílt ülést 15.10 órakor bezárja, zárt ülésen
folytatja tovább a tárgyalást.
k.m.f.
Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző
Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

