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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. november 17-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a 2008/10. „Téli közmunkaprogram” címő pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy ismét lehetıség van közmunkaprogramra pályázatot
benyújtani. 2007. decemberében is nyújtottunk be ilyen pályázatot, akkor sikertelen volt. Az
idén is szeretnénk benyújtani 40 fıvel, most sikeresebb lehet a kistérség, mivel
különválasztották a hátrányos és leghátrányosabb helyzető települések kategóriáit és külön
forrásokat rendeltek a különbözı kategóriákhoz. Úgy gondolja, hogy sikeres pályázat elé
nézhet az önkormányzat, amit december 15-tıl február 15-ig szeretnénk megvalósítani. Az
alkalmazás során a szociális segélyen lévıket szeretnénk munkára fogni, csökkentve ezzel a
szociális segélyek kifizetését erre a két hónapra. Költségként csak az eszközbeli ÁFA
jelentkezhet, ami kb. fejenként 20 eFt eszközt engedélyez. Szankra 14 fı jutna és 70-80 eFt
ÁFÁ-t kellene az önkormányzatnak magára vállalnia. Minden önkormányzat, aki a
közmunkaprogramban részt vesz, a Kistérségi Tanács ülésén vállalta az ÁFA fizetést. A
foglalkoztatás 100 %-ban finanszírozott, ez egy kedvezı lehetıség. Az a 14 fı aki szociális
segélyezett lenne, nem az önkormányzat pénzét vinné el két hónapig. Gesztor településnek a
kistérség Szankot javasolta az idı rövidsége és a gyakorlati tapasztalata miatt.

3

Besesek Béla képviselı
Tájékozódás képpen megkérdezte, mennyi lenne a 14 fınek a szociális segélye.
Patkós Zsolt polgármester
Attól függ, hogy kik kerülnek be a közmunkaprogramba. A segélyek havi összege változó,
5 eFt-tól 56 eFt-ig vannak segélyösszegek. Ennek 90 %-át a központi költségvetés biztosítja,
10 % pedig az önkormányzatot terheli. Ezzel a pályázattal is a munka világa felé igyekeznénk
orientálni a segélyezetteket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
142/2008.(XI.17.) ÖH.
Közmunkaprogramban való részvételrıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Kiskunmajsa
Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazása alapján, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 2008/10. számú „Téli közmunka” címő közmunkaprogramjára.
2. Szank Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kistérségi
szintő pályázat gesztor települése Szank község legyen.
Határidı: 2008. november 21.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 15 óra 30 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Besesek Béla
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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