
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testületének

2004. február 10-én tartott nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvéből

9/2004. (II. 10.) számú
HATÁROZAT

Tárgy:  A  Szerencsi  Városüzemeltető  Kht.  2004/1  közmunkaprogram  pályázatának
benyújtása

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  a  Foglalkoztatáspolitikai  és  Munkaügyi  Minisztérium
által meghirdetett, hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli – elsősorban cigány származású –
lakosság  foglalkoztatását,  megélhetését,  életkörülményeinek  javítását,  ezzel  települési
közösségi  célok  megvalósítását  szolgáló  2004/1  közmunkaprogram pályázat  benyújtásával
egyetért.

A Szerencsi Városüzemeltető Közhasznú Társaság pályázati célja:
15 fő foglalkoztatásával, 7 hónap időtartam alatt
- Szerencs város területén parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása,
- a temető rendbetétele.
 
A  pályázat  megvalósításához  szükséges  önrészt,  melynek  összege  200.000,-Ft,  Szerencs
Város  Önkormányzata  a  Szerencsi  Városüzemeltető  Kht.  részére  a  2004.  évi  működési
költségvetésből támogatásként biztosítja.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  a  pályázat  benyújtásához  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Rónavölgyi Endréné – polgármester
Tóth István – ügyvezető

Határidő: 2004. február 16.

K. m f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
c. főjegyző polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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Tárgy:  Szerencs  Város  Önkormányzata  2004/1  közmunkaprogram  pályázatának
benyújtása

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  a  Foglalkoztatáspolitikai  és  Munkaügyi  Minisztérium
által meghirdetett, hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli – elsősorban cigány származású –
lakosság  foglalkoztatását,  megélhetését,  életkörülményeinek  javítását,  ezzel  települési
közösségi  célok  megvalósítását  szolgáló  2004/1  közmunkaprogram pályázat  benyújtásával
egyetért.

Szerencs Város Önkormányzatának pályázati célja:
15 fő foglalkoztatásával, 7 hónap időtartam alatt
- csapadékvíz csatornahálózat helyreállítása.
 
A pályázat megvalósításához szükséges önrészt, melynek összege 200.000,-Ft, a 2004. évi
működési költségvetésből biztosítja.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  a  pályázat  benyújtásához  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Rónavölgyi Endréné – polgármester
    Csanádi Béla – osztályvezető
    Dr.Vámosné Czili Adrienn – költségvetési csoportvezető

Határidő: 2004. február 16.

K. m f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
c. főjegyző polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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