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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságának 2011. március 25-én 16.30 órakor, a Körjegyzőség 

szalmatercsi hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Takács Tamás képviselő, bizottsági elnök 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag 

Szmorad László alpolgármester, meghívott 

Illés Péter László meghívott 

Szentes Dezsőné meghívott 

 

Takács Tamás bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes, az ülést 16
30

-órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Közfoglalkoztatás szervezői állás betöltése 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

Takács Tamás bizottsági elnök: Köszöntök mindenkit. A mai nap szeretném kikérni mindenki 

véleményét a közfoglalkoztatás-szervezői állásra jelentkezett és jelölt személyekről. Ki kell 

alakítani a többségi véleményünket, ami alapján hétfőn el lehet járni a Munkaügyi Központnál. 

Szmorad László alpolgármester: Mi ennek a pályázatnak a lényege? 

Takács Tamás bizottsági elnök: A közfoglalkoztatás rendszere átalakul, ezt mindenki tudja. Ez a 

pályázat is ehhez kapcsolódik, ennek a része. A közfoglalkoztatás szervező feladata lesz például: 

- Az állási támogatásra jogosultak részére közfoglalkoztatás szervezése, munkájuk felügyelete 

- A várható feladatokhoz a munkakörök és a létszámok ütemezése 

- nyilvántartást készíteni a jogosultak iskolai végzettségéről  

- javaslatok tétele a testület felé 

Az állást legalább érettségivel rendelkező a munkaügyi központ által nyilvántartott személy töltheti 

be. Ismertetem Kardos Attila pályázatát. A másik jelölt, aki nem adott be pályázatot az Csonka 

Jenő. Megfelelne még Erdélyi István is, de ő jelezte, hogy el fog tudni helyezkedni. Az a 

javaslatom, hogy mivel a polgármester által megnevezett személy is és a pályázó is a helyi 

kisebbséghez tartozik, így ne keressünk más jelölteket, válasszunk a két személy közül. Adjuk meg 

az esélyt valamelyikük számára. Az én jelöltem Kardos Attila.  

Szmorad László alpolgármester: A két személytől alkalmasabb embereket is el tudok képzelni, 

nem tartom őket a legjobb választásnak. De ha választani kell, akkor legyen Kardos Attila. Adjunk 

a fiatalságnak most esélyt. 

Szentes Dezsőné meghívott: Én beszéltem szakemberekkel, akik Csonka Jenővel dolgoznának 

szívesebben. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Kikkel? Mondjál neveket! 

Szentes Dezsőné meghívott: Szakemberek…, de neveket nem fogok mondani. 

Illés Péter meghívott: Kardos Attila számomra megfelelőbb, mint Csonka Jenő. Én is a fiatalokat 

erősíteném. 
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Takács Tamás bizottsági elnök: Csonka Jenőt az előző év végéig „megörököltük” még az előző 

testülettől. Tudja mindenki, hogy nem végezték el azokat a feladatokat, amit már az új testültet 

meghatározott a közmunkásoknak. Nem nyesték le az útpadkákat, de tudunk olyanról is, hogy a 

temetőhöz vezető út hóeltakarítása helyett inkább focizni voltak a tornateremben. Tovább menve, 

olyan falut kell, hogy képviseljünk ahol az az ember, aki (vagy akinek a hozzátartozója) meglopja, 

megkoszosítja azt a közösséget, amelytől munkát, segélyt, bármilyen támogatást kap, kapott, azt 

nem lehet egyenlő elbírálásban részesíteni a közösségéért tenni akaró emberrel. Ezzel azt kell 

elérjük, hogy hosszú távon is megéri becsületesen tenni a dolgunkat a faluban. Ez remélem még 

jobban meg fog bennünket győzni arról, hogy Kardos Attila legyen a kiválasztott személy. 

Szmorad László alpolgármester: Szerintem mindenki tudja, hogy kit akar javasolni, szavazzunk. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Név szerinti szavazást javaslok, hogy mindenki álláspontja ismerté 

váljon. Erre azért van szükség, mert a bizottságnak nem mindeni tagja, de mint képviselő vagy 

külsős tag számít a véleménye. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Kardos Attila. 

Szmorad László alpolgármester: Kardos Attilát javaslom. 

Szentes Dezsőné meghívott: Tartózkodok. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Kardos Attila. 

Illés Péter meghívott: Kardos Attilát javaslom. 

 

A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

6/2011. (III.25.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottsága megtárgyalta a 

közfoglalkoztatás-szervezői munkakört ellátó személyre tett javaslatokat és úgy 

határozott, hogy Kardos Attilát javasolja a képviselő-testület számára a 

közfoglalkoztatás-szervező munkakör betöltésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: a bizottság elnöke 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Takács Tamás 

          bizottsági elnök 


