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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. december 28. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban  

(3780 Edelény István király útja 52.) megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 

 
T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 
 
 

1./ 2018. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási 
kérelem benyújtásáról  

 
 
 
 
 

 
  A b o d, 2017. december 28. 
 
 
        Dr.Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. 

napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény István 
király útja 52. megtartott rendk ívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  

     Zsemkó János alpolgármester 
    Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:     Berkesi László Miklós képviselő 
    Fekete Józsefné képviselő  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
 
          
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
3 fő jelen van.  
 
Ismerteti az ülés napirendi pontját:  
 
1./ 2018. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem 

benyújtásáról  
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjának elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következők 
szerint: 
 
1./ 2018. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem 

benyújtásáról  
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
2018. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  

 
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        62/2017.(XII.28.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: 2018. évi járási startmunka program indítására 

vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a kérelem benyújtását a Belügyminisztérium által 
kiírt 2018. évi járási startmunka program indítására 
vonatkozóan, mezőgazdasági ráépülő program keretében. 
Foglalkoztatás időtartama: 2018. március 1. - 2019. február 
28. Tervezett létszám: 8 fő. 

 
2. Képviselő-testülete vállalja, hogy pozitív elbírálás esetén a 

képviselőtestület támogatja az esetlegesen szükséges 
közbeszerzési eljárások megindítását. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására, tartalmának meghatározására és támogatás 
esetén a program teljes körű megvalósítására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  pénzügyi osztály 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester - további napirend nem lévén - megköszönte a 
képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr.Vártás József   Rescsánszki Bertalanné 
         jegyző                    polgármester 

 


