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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2010. február 15-én 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Karó Zoltánné szociális ügyintézı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl mind a 10 fı jelen van.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Tabajdi Gábor képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés „Bölcsıde és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő
pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés „Bölcsıde és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő
pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tavaly tavasszal beadtunk egy pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumhoz annak érdekében, hogy az általános iskolában megvalósulhasson részben az
akadálymentesített bejárat, az alsó- és felsı szinten a folyosó újra burkolása, a földszinten
mozgáskorlátozott vécé kialakítása, radiátor csere.
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Ez a pályázat tavaly nem nyert, idén szeretnénk újra benyújtani, módosításokkal. Tartalmazza
az újra burkolásokat, a tornacsarnokban a parketta cseréjét, a meglévı színpad újra
deszkázását.
A KEOP-os pályázat főtéskorszerősítést is tartalmaz.
Az eredeti elképzelést, amely szerint a tornacsarnokot építsük át, nem tudjuk megvalósítani,
mert 2008-ban a DAOP-os pályázat nem nyert. Ezért több, kisebb, különbözı típusú és
tartalmú pályázati lehetıséget próbálunk kihasználni annak érdekében, hogy a tornacsarnok
minél teljesebben megújulhasson.
A felújítás költsége 25,4 millió forint, amelybıl 80 %-os (20 millió forint) támogatásra
pályázunk, amelyben 400 e Ft-ért fejlesztı eszköz is szerepel, hogy minél több lábon álló
fejlesztés legyen.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
8/2010.(II.15.) ÖH.
Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
címő pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Önkormányzati
Minisztérium által kiírt, „Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” címő pályázatra.
2. A beruházás bruttó összköltsége 25.471.216,-Ft. A pályázathoz szükséges önrész
5.471.216,-Ft, melyet az önkormányzat a fejlesztési célú hitel felvételébıl biztosít.
Sikeres pályázat esetén, a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a
mőködtetést a fenntartási idıszak végéig vállalja.
3. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A közfoglalkoztatási tervben a tavalyihoz képest az aktualizált adatokon kívül néhány
változás is van. Tavaly 8 hónapra, idén már 12 hónapra vonatkozó közfoglalkoztatási tervet
kell megvalósítanunk. Vannak tartalmi és formai kritériumok, amelyeknek meg kell felelni. A
munkanélküliek száma 2006. és 2009. között viszonylag mérsékelt nagyságú növekedést,
2009-rıl 2010-re pedig radikális emelkedést mutat. Egy év alatt 138-ról 170 fıre növekszik a
regisztrált munkanélküliek száma. Sokan vannak olyanok is, akik nem regisztráltatják
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magukat a Munkaügyi Központtal és nincs állásuk. Egyre inkább szükség van a
közfoglalkoztatásra, mert a szociális háttér ebben az évben is szigorodott és változott, mert
egy családban csak egy ember kaphat rendelkezésre állási támogatást, amelynek összege
28.500,-Ft. Ez nem egy olyan összeg, amelybıl családot lehetne eltartani. Azt látjuk, hogy
egyre többen lesznek olyanok, akik vagy saját akaratukból, vagy pedig kényszerbıl
szeretnének a közfoglalkoztatásba bekerülni. Átlagban kb. 30 fıvel próbáljuk 90 naponként a
közfoglalkoztatást biztosítani. Vannak állandó foglalkoztatottak, akik régebb óta bevált
munkát végeznek, akiknek a tevékenységére számítunk, és lesznek olyanok, akik három
hónapra kerülnek alkalmazásra. Próbálunk ügyelni arra, és ez elvárás is a foglalkoztatottaktól,
hogy ne idıtöltésnek, munka alóli kibúvásnak tartsák a közfoglalkoztatást, hanem olyan
célszerő és hasznos idıtöltés legyen, amely az önkormányzat érdekét szolgálja. Ezért egy fıt
függetlenítettünk és alkalmazunk annak érdekében, hogy a munka határozott irányításával
foglalkozzék.
Új dolog tavaly november óta, hogy a cigány kisebbség sőrőbben lakott részeinek problémáit
próbálja valaki orvosolni. Közülük került kiválasztásra egy olyan személy, akinek az a dolga,
hogy a higiénés problémák, szemét összeszedetésében, a gyerekek kísérésében reggelente a
buszhoz vagy közoktatási intézményekhez, probléma megoldó szerepe legyen. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatásán pozitív visszajelzések voltak.
A közfoglalkoztatás eredményes foglalkoztatási forma, mert 95 %-os támogatás mellett 5 %os önrészt igényelve biztosít munkaerıt, hosszú távon eredményeket is tudunk felmutatni. Az
önkormányzati foglalkoztatás nagyrészt közcélú foglalkoztatással valósul meg, és közhasznú
foglalkoztatással. A közhasznú foglalkoztatást a Munkaügyi Központ mindenkori kerete
határozza meg. Február 1-jétıl kaptunk 4 fı 6 órás munkaerıt november végéig, és
sajnálatosan ıket is cserélnünk kell. İk egy másik körbıl valók, mert sok esetben aki
közhasznúként kiközvetíthetı, közcélúként nem, mert nem egy éve együttmőködı a
Munkaügyi Központtal, mert nemrég vesztette el az állását, vagy pedig egyéb szociális
kategóriákba nem fér bele. Igyekszünk a számokat betartani, hogy ne térjünk el +10 vagy -10
%-ban, mert abban az esetben újra kell a képviselı-testületnek a közfoglalkoztatási tervrıl
dönteni. Közel 20 millió forint fog rendelkezésre állni egy évben, hogy ezt a tevékenységet
meg tudjuk valósítani, és ennek az 5 %-a szükséges önkormányzati erıként. Olcsóbb, mint
hogyha szociális segélyeket fizetünk.
A közfoglalkoztatási tervet meg kellett ismertetnünk a Munkaügyi Központtal, meg kell
küldenünk a Magyar Államkincstárnak, megtárgyalta a Szociálpolitikai Kerekasztal,
véleményezte a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Valamennyi véleményt formáló szervezet
javasolta a közfoglalkoztatási tervnek a képviselı-testület általi elfogadását.
Tabajdi Gábor képviselı
A 6. oldalon olvasta, hogy az önkormányzat próbaidıt nem köt ki. Ez helyi sajátosság, vagy
általában nem szoktak ilyet kikötni?
Patkós Zsolt polgármester
A foglalkoztatás határozott idıre szól. 2009-ben próbáltunk úgy foglalkoztatni embereket, és
ezért nem is sikerült a tervet teljesíteni, hogy mindaddig foglalkoztattuk ıket, amíg a 200
napot el nem éri a foglalkoztatásuk, és 200 nap után álláskeresési támogatásra jogosultak. Ezt
a Munkaügyi Központ fizeti 90 napig. Tehát próbáltuk a szociális járadékból átirányítani ıket
az álláskeresésbe. Azért nem kötünk ki próbaidıt, mert abban az esetben, ha a munkája
minıségével probléma van, akkor egy figyelmeztetés után el fogjuk küldeni, innentıl kezdve
ezt nagyon komolyan gondoljuk, és komolyan is vesszük. Már több olyan személy van,
akinek van figyelmeztetése, mert a szükséges foglalkoztatási szabályokat nem tartották be. A
próbaidı arról szól, hogy mindkét fél az adott idıszak alatt indoklás nélkül megszüntetheti a
munkaviszonyát, egyik napról a másikra. Mi ezt nem kívánjuk felkínálni a
közfoglalkoztatásban lévıknek. Ha nem teljesítik az önkormányzat érdekében lévı
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feladatellátást, akkor megszüntetjük a munkaviszonyukat. Ennek az a következménye, hogy
kiesnek a járadékból.
Karó Zoltánné szoc. ügyintézı
Újra kell neki a feltételeket teljesíteni, hogy visszakerüljön a szociális ellátó rendszerbe. Tehát
ha rendkívüli felmondással szőnik meg valakinek a munkaviszonya, akkor másfél év telik el,
mire újra jelentkezhet segélyért.
Tabajdi Gábor képviselı
Motiválva vannak arra, hogy dolgozzanak, és rendes munkát végezzenek.
Mucsi László képviselı
Egy függetlenített csoportvezetı, egy irányító személy került alkalmazásra, ki fizeti a bérét?
Patkós Zsolt polgármester
A bérét a Munkaügyi Központ finanszírozza, ı is ugyanúgy a közfoglalkoztatásból
finanszírozott, nem történt létszámbıvítés. Azt tapasztaltuk, ha a munkavezetınek beszerzési
feladatai vannak, akkor a munka megáll. Ezt próbáljuk kiküszöbölni.
Tabajdi Gábor képviselı
A munkavédelmi eszközöket, oktatást az önkormányzat feladata biztosítani? A munkavállaló
felelıs a rábízott eszközökért?
Patkós Zsolt polgármester
Minden foglalkoztatott esetében, függetlenül attól, hogy milyen típusú az alkalmazás, a
legelsı munkanapon munkavédelmi oktatásban kell, hogy részesüljön, és munkaegészségügyi
alkalmassági vizsgálaton vesz részt. Ez általunk finanszírozott.
Az eszközök és a munkavégzés területén tapasztalt problémákat igyekszünk kiszőrni. A
munkavállaló felelıs az eszközökért abban az esetben, ha ı azt leltár szerint átvette és
aláírásával igazolta. Innentıl kezdve az eszközöket így adjuk ki, és így kérjük vissza, ezáltal a
leltári és a kártérítési felelısség mérhetı és számon kérhetı. Gyakran volt olyan, hogy
eltőntek, vagy ott hagyták kint a munkaterületen az eszközöket.
Rácz Izabella képviselı
A munkagépeknél, mint például az új traktor, amely nagy értéket képvisel, amikor hótolóként
használták, a vezetı sem embert, sem gépet nem kímélt, úgy kellett elugrálni elıle, nagy
sebességgel közlekedett. Kicsit óvatosan kellene bánni vele, mert tönkreteszik. Nem úgy
viselkedett a géppel a vezetı, mintha kicsit is magáénak érezte volna.
Patkós Zsolt polgármester
Általában egy ember hajtja a traktort, ha szabadságon van, akkor van helyettese. Nem
váltogatjuk a sofırt. Ez garanciális eszköz, folyamatosan van szervizelve, Soltvadkertrıl
szoktak kijönni. Eddig még nem derült ki nem kellı használat miatti probléma. Fel fogja hívni
a figyelmét a vezetınek arra, hogy úgy hajtsa a traktort, mintha a sajátját hajtaná. Ez örök élet
kellene, hogy legyen, nem mindig lesz lehetısége az önkormányzatnak ilyen gépek
vásárlására. Jelzéseket kér negatív tapasztalatok esetén.
Rácz Izabella képviselı
Sok embernek szemet szúr, hogy a közvagyont ilyen módon teszi tönkre. Lehet, hogy még
most a szervizelésnél nem derülnek ki problémák, de ilyen bánásmóddal majd lesznek.
Mucsi László képviselı
Ha mód van rá, akkor inkább a helyettes hajtsa a traktort, mert ı jobban kíméli a sajátját is. A
traktornak többszöröse lehet az élete, ha szépen hajtják. Erre érdemes odafigyelni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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9/2010.(II.15.) ÖH.
Közfoglalkoztatási tervrıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 2010.
évi közfoglalkoztatási tervét az elıterjesztés szerint elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet továbbítsa a
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához.
Határidı: azonnal
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

Csertı István
jkv. hitelesítı

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı
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