
      ELŐTERJESZTÉS 
 

 ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 2019. JANUÁR 10-EI RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRE 

 

 
SORSZÁM:  1.  MELLÉKLETEK: - db 
 
 
TÁRGY: 2019. ÉVI START MUNKAPROGRAMRÓL 
 
ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
 
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Vártás József jegyző 
 
 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - 
 
EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:  
Igazgatási és Szociális Osztály Ambrusics Tibor      ……………………… 
2019. jnauár 09. aljegyző 
 
Pénzügyi Osztály   Száz Attiláné          ……………………….. 
2019. jnauár 09. osztályvezető 
 
EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETTEL:  
   
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:  
 
Dr. Vártás József jegyző 

 
2019. jnauár 09. 

 
              ……………………………… 
 

 
Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
 
 
Edelény, 2019. jnauár 09. 
 
 

………………………………. 
        polgármester

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Abod Község Önkormányzat 2018. évben is sikeresen valósította meg START 
munkaprogramját. A 2019. évre vonatkozó igénylés folyamatban van, melyhez Testületi 
döntés szükséges. 

A Program tervezett tartalma: 

 folytatni a több éve elkezdett mintaprogramunkat 
 fő cél konyhakerti növény termesztés és az állattartás 
 7 fő foglalkoztatása ( 1 fő traktoros, 2 fő állattartás, 4 fő mezőgazdaság) 
 5 darab belterületi kert művelése ( 3 bérelt,  2 önkormányzati)  kertekben 

vöröshagyma, burgonya,  zöldborsó, zöldbab termesztés 

  2 darab fóliasátor ( uborka, sárgarépa, petrezselyem) 
 3 külterületi terület művelése ( lucerna, őszi árpa, tavaszi árpa) 
 a 198 hrsz. számú önkormányzati tulajdonban lévő területen állattartás ( 100 db 

tojójérce, 2 db anyakoca tartása + várt fialások ) és az itt található kertben 
szabadföldi paprika, paradicsom termesztés illetve lucerna 

 meglévő traktor cseréje. 

Kérem a Testület támogatását az igénylés benyújtásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg a 
következő határozatot: 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

Tárgy:  2019. évi START munkaprogramról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testület (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a „2019. évi START 
munkaprogramról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Képviselő-testület megtárgyalta és megismerte a 2019. évi Járási 
startmunka mezőgazdasági mintaprogramra benyújtandó igénylés 
tartalmát, és elrendeli az igénylés benyújtását, és támogatás 
esetén a hatósági szerződés megkötését, továbbá a program teljes 
körű megvalósítását. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 
tartamának teljes körű meghatározására, szükség szerinti 
módosítására, és támogatás esetén a hatósági szerződés 
megkötésére, módosítására és a program teljes körű 
megvalósítására. 
 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Edelény Város Önkormányzata  

 
 Abod, 2019. január 9. 
 
 
 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester 


