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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én  
      19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Lipovszky András 
Ludányi Ferenc 
Szecskő Zsolt képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelent: 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
  

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára és az idő rövidségére való tekintettel a 
Képviselő-testület ülésének összehívására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2014.(XII.1.) (továbbiakban: SzMSz.) számú rendelet 15. § (8) bekezdése alapján telefon 
igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend: Szociális szövetkezet létrehozására irányuló pályázat megvitatása   

             Előadó: Nagy Károly polgármester 
    

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért.                   
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend: Szociális szövetkezet létrehozására irányuló pályázat megvitatása     
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 
 

Nagy Károly: 
Röviden ismerteti a Campus Pályakezdő Fiatalokért Térségfejlesztő Szociális Szövetkezet tevékenységét. 
Többek között elmondja, hogy a Szövetkezet célja, hogy elősegítse a térségi fiatalok, elsődlegesen a 
főiskolán végzett hallgatók munkatapasztalat szerzését és foglalkoztatását. A Szövetkezet a Sui Generis 
Támogatási Program keretében a térségben egy biogazdálkodás elvén működő kertészetet kíván 
létrehozni. Az említettek miatt a Szövetkezet kezdeményezi, hogy az Önkormányzat legyen tagja a 
Szövetkezetnek és támogassa a 2015. április 1- 2015. november közötti időszakra vonatkozó pályázat 
beadását. A pályázat keretében 4 fő számára tudnának foglalkoztatást biztosítani. A Szövetkezetbe való 
belépés 10.000 Ft összegű törzsjegy megvásárlásával valósulna meg. 
A támogatási programban való részvételre vonatkozó pályázat beadási határideje: 2015. január 30, ezért 
a Szövetkezetbe való belépésről a Képviselő-testületnek most kell meghoznia a döntését. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a Szociális 
Szövetkezet létrehozására irányuló pályázatra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Campus a Pályakezdő Fiatalokért Szociális Szövetkezetben  




