
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 12-én
megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál
Albertné, Guttyán Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője

Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül mindenki megjelent /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a mellékelt meghívó alapján.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I.NAPIREND:
A 2010. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó írásbeli előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el.

Czédly Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, a szociálpolitikai kerek
asztal keretében az előterjesztést előzetesen megtárgyalták, részt vett az
egyeztetési fórumon a „Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Egyesület” Alapítvány
képviselője is. A közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ vezetőjével is
véleményezték, aki megalapozottnak tartja.
Ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdésüket, véleményüket
mondják el.

Kérdést tettek fel: Kovács Gyula képviselő

A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:

Boróczki Mihály:
Javasolja, hogy a közfoglalkoztatási programban a védő felszereléseket /pl: fülvédő/
biztosítsa az önkormányzat.

Czédly Gyula polgármester ezután javasolja a testületnek a közfoglalkozási terv
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.



A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

1/2010./II.12./ számú önk. H a t á r o z a t

A 2010. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete - a szociálpolitikai kerek asztal és az
állami foglalkoztatási szervvel egyeztetett – 2010.
évi közfoglalkoztatási tervét a mellékelt tartalommal
elfogadja.

Mivel több napirend nincs a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.
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