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aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk

O010K áérálás OSJá ülésérÉ

TárÖó:

sasúíá közmunkaéroÖram íámoÖaíása

blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer
hészííÉííÉ:

sárosüzemelíeíésá froda

TárÖóalía:

eumán BázoíísáÖ
ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí: hölíséÖvÉíésá, éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ: hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője
TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
drK dábor cerenc jeÖóző

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
A pzocáálás és junkaüÖóá jánászíéráum ásméíelíen éálóázaíoí írí ká a jÁs álíal
káadoíí íerüleíek közmunkaéroÖramban íöríénő íászíííásáraK A „sasúí-íászíasáÖá”
éroÖram kereíében leheíőséÖ nóílák ííz meÖóe és a főváros nemzeíközá forÖalommal ás
éráníeíí vasúívonalaá közveílen körnóezeíének meÖíászíííására és éarlaÖfűmeníesííéséreK
A éroÖramokban elsősorban a reÖászírálí álláskeresőkI közöííük leÖalább RMB--os
méríékben rendelkezésre állásá íámoÖaíásra EoÁTF joÖosulíak Eíovábbáakban
eÖóüííesen: munkanélküláekF juínak áímeneíá munkaalkalomhozK A cél kéí
vonaíkozásban jelenák meÖI álleíve kéí áránóba haí: a íérséÖ foÖlalkozíaíásá helózeíének
javííása melleíí a nemzeíközá forÖalommal éráníeíí Tolna meÖóeá vasúívonalak
körnóezeíének meÖíászíííásával előseÖííá a kulíurálí uíazás felíéíeleánek meÖíeremíéséí
ásK
A éálóázó a hfÚT Tolna jeÖóeá coÖlalkozíaíásá és Terüleífejleszíésá hözhasznú
konérofáí hfíKI aká a éroÖram véÖrehajíására munkavászonóí léíesíí a meÖóében
állandó lakhellóel rendelkező reÖászírálí álláskeresőkkelK A hfíK-nek a junkaüÖóá
hözéonííal eÖóüííműködve arra kell íörekednáI hoÖó a foÖlalkozíaíoííak mánél
naÖóobb számban a íaríós munkanélküláek közül kerüljenek káK
Tolna meÖóében SM fő foÖlalkozíaíására kerül sor S hónaéon kereszíülI melóből
aombóvár NM fő foÖlalkozíaíásáí vállaljaK bhhez TUMKMMMI-cí önerő bázíosííása
szükséÖesK A éroÖram OMNMK május N-íől okíóber PN-áÖ íaríK málóázaíon kívülá
hozzájáruláskéní az önkormánózaí NMM ecí forrásí bázíosííI melóből a éálóázó hfíK
szerződák helóá szervezeííel a íerüleíá áránóííásá feladaíok elláíásáraK
A feníáek alaéján kérem a haíározaíá javaslaí íámoÖaíásáíK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe íámoÖaíja a hfÚT Tolna
jeÖóeá coÖlalkozíaíásá és Terüleífejleszíésá hözhasznú konérofáí hfíK vasúí-íászíasáÖá
éroÖramra benóújíandó éálóázaíáíI melóhez NM fő S hónaéon kereszíül íöríénő
foÖlalkozíaíásához TUMKMMM cí önerőí bázíosííK A kééváselőíesíüleí íovábbá NMMKMMM cí
hozzájárulásí bázíosíí a helóá áránóííásá feladaíok elláíásáraK
A kééváselőíesíüleí felhaíalmazza a éolÖármesíerí a hfíK-vel eÖóüííműködésá
meÖállaéodás meÖköíéséreK
eaíárádő: OMNMK május NK – a meÖállaéodás meÖköíésére
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: sárosüzemelíeíésá froda
aombóvárI OMNMK áérálás NMK
maíaó sálmos
éolÖármesíer

