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Határozat száma:  Tárgya: 

5/2018.(II.05.)  EFOP 1.5.3.-16 pályázat megvalósításához 4 fő 

felvétele mentori feladatok ellátására 

6/2018.(II.05.) EFOP 1.5.3.-16 pályázat megvalósításához 1 

köztisztviselő célfeladati megbízása 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 1 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. február 5.-én megtartott nyilvános 

üléséről. 

Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Ignácz Tibor 

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Váczy Lajos képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző,  

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület 

határozatképes, azt megnyitja. A rendkívüli ülés telefonos értesítéssel került összehívásra. 

Morvai István Kál Nagyközség polgármestere kérte rendkívüli ülések összehívását az EFOP-

os pályázattal kapcsolatos határozatok meghozatala végett. Javaslom most csak erről a 

napirendről tárgyaljunk. 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

1.) Napirend:  Az EFOP 1.5.3-16 kódjelű pályázat végrehajtásához 

szükséges döntések meghozatala 

    Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: A tavaly március 29-én tartott ülésünkön döntöttünk arról, hogy 

csatlakozunk a Kál székhelyű konzorciumhoz és pályázatot nyújtunk be a „Humán 

közszolgáltatások fejlesztése a Tarna mentén” címmel. (EFOP 1.5.3.-16) A határozatunk 

száma: 16/2017. (III. 29.). A pályázat előírja, hogy a megvalósítás során a feladatokat, milyen 

módon és milyen végzettséggel rendelkező munkatársakkal lehet és kell ellátni. Ennek 

keretében lesznek olyan mentorok, akiket az önkormányzat a munka törvénykönyve szerinti 

jogszabályok alapján alkalmaz, illetve olyan személyek, akik már az önkormányzat 

alkalmazottjaiként, ún. „célfeladat” keretében látnak el feladatokat. Anyagi vonzata 

mindennek az önkormányzatra nézve nincs, mivel a béreket és a célfeladata juttatásokat a 

pályázatból fizetik. Már sokszor beszéltünk erről, most érkezett el a nyertes pályázat a 

megvalósítási szakaszba. 

Kérem támogassátok az elképzelést. 

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 

5/2018. (II.05.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az elnyert „Humán közszolgáltatások 

fejlesztése a Tarna mentén” – EFOP 1.5.3.-16 – 

pályázat megvalósításához a program ideje alatt 4 főt 

alkalmaz, akik mentorként végzik a pályázat 

megvalósításához kapcsolódó feladatokat. 

 

A foglalkoztatottak bérét és annak egyéb költségeit 

nem az önkormányzat fedezi, az a pályázatból kerül 

kifizetésre a pályázati tematika szerint. 

 



 

 


