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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. január 5-én 16 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tóth Mátyás képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Mindenkinek békességben telı, egészségben gazdag újesztendıt
kívánt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselıbıl 6 fı jelen van.
Mucsi László elızetesen bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés pályázat benyújtásáról a rövid távú közfoglalkoztatás támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés pályázat benyújtásáról a rövid távú közfoglalkoztatás támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Közfoglalkoztatás keretében 20 fıt szeretnénk alkalmazni 4 órában, 4-3-2 hónapra. A
közfoglalkoztatás feltételei megváltoztak. December 28-án jelent meg a pályázati kiírás, és
még jelen pillanatban is vannak kérdések, még teljes mértékben nem értjük a pályázati
rendszert. Az önkormányzatnak jelen pillanatban csak rövid távú (2-tıl 4 hónapig terjedı), és
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4 órában történı közfoglalkoztatásra van lehetısége a mostani pályázati kiírás szerint. Azt
meg lehet határozni, hogy ne 4 órában dolgozzanak, hanem egy nap akár 8 órában is. Tehát
idıkeretet határozunk meg a dolgozók számára, kicsit rugalmasabb a rendszer, viszont a
lehetı legrosszabb a munkavállalók tekintetében, hiszen a 4 órás foglalkoztatás fél napnak
számít. Ahhoz, hogy egy-egy foglalkoztatott 200 napot, vagyis az álláskeresıi járadékhoz
szükséges napot ledolgozza, 400 napot kellene dolgoznia, ez nagyon sok. Mindaddig pedig
bérpótló juttatásban részesül, és ezért a minimálbér fele jár. Arra fogja ösztönözni a
munkavállalókat, akik a szociális szférában ellátottak, hogy mindenképpen munkáltatót
keressenek és nála próbáljanak eltölteni legalább 30 napot, amely 2012-tıl feltétele lesz a
bérpótló juttatásnak, hogy az elızı évben 30 napot dolgozzon a szociális segélyezett. Január
15-tıl szeretnénk foglalkoztatni 20 fıt négy órában.
Nagy Klára fıtanácsos
9 fıt január 15-tıl május 14-ig 4 hónapra,
6 fıt január 20-tól április 19-ig 3 hónapra,
5 fıt április 1-jétıl május 31-ig 2 hónapra.
Patkós Zsolt polgármester
Egy évben az önkormányzat három alkalommal nyújthat be pályázatot, januárban, májusban
és szeptemberben.
Nem motiváltak, vagy még inkább alulmotiváltak a dolgozók, mint eddig voltak, mert eddig 6
órában dolgoztak a minimálbér 80 %-áért, így meg az 50 %-áért. Nehéz lesz teljesítményt
elvárnunk, de megpróbáljuk. Alacsony létszámmal dolgoznánk, és azok az intézmények,
ahová ık kerülnének eddig is segítséget kaptak az önkormányzattól, a konyha, a szociális
nappali ellátás, a bentlakásos otthon. Utána pedig majd a hosszú távú foglalkoztatásban az
óvoda, de ez majd egy késıbbi pályázati lehetıség lesz.
Ahhoz, hogy pályázatot nyújtsunk be, képviselı-testületi döntés szükséges, ezt fogalmaztuk
meg a határozat-tervezetben. A foglalkoztatáshoz szükséges 280.000,-Ft saját erıt az
önkormányzat saját költségvetésébıl biztosítja, tehát január 15-tıl április végéig ennyibe
kerül nekünk ez a fajta foglalkoztatás.
Rácz Izabella képviselı
Hallotta a rádióban, hogy a településırök bérét az állam nem finanszírozza ebben az évben. A
közfoglalkoztatás keretén belül kell valamiképpen megoldani, ha az önkormányzat nem
vállalja át. Nálunk ez hogy fog mőködni?
Patkós Zsolt polgármester
Nálunk is hasonlóképpen fog mőködni. Két településırünk van, akik jól végezték a
munkájukat. Meg kell találni a foglalkoztatásukra a lehetıséget, van megoldás, ezen
gondolkodunk.
A közfoglalkoztatásra Szank vonatkozásában egy évre 59 fı kötelezettséget írt elı az állam,
és erre biztosítanak pénzt. Négy órában három hónapig biztosítják az ı minimálbérüknek a
felét, ez nagyon kevés.
Azon gondolkodtunk, hogy a 4 óra nagyon kevés, napi 8 órára vesszük, és azt mondjuk, hogy
minden másnap dolgozik, vagy a 2 hónapos idıtartamból csak az egyik hónapban dolgozik, a
másik hónapban otthon marad.
Csertı István képviselı
Erre az 59 fıre pályázhatnak a vállalkozók is?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, ık külön pályázhatnak, az ı foglalkoztatási keretük fölülrıl nyitott rendszer, tehát van
bizonyos pénzösszeg benne, ami az igényekhez képest mindig töltıdik. İk viszont a
kiskunmajsai térségben 8 órás foglalkoztatással bírnak, a bér és járulék vonatkozásában 8
hónapra 70 %-ot kapnak és 4 hónapra kell a továbbfoglalkoztatást vállalni, amikor már nem
kap semmilyen támogatást a Munkaügyi Központtól.
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Nyerges Zoltán képviselı
Hallotta, hogy az állam a közfoglalkoztatást három szinten akarja megvalósítani,
önkormányzati, vállalkozói és állami közmunkák.
Patkós Zsolt polgármester
Az állami közmunkák lesznek 100 %-ban finanszírozottak, és megmondják a célt is, például
belvízelvezetı csatornák mélyítése vagy tisztítása. Tehát olyan közmunkaprogramok,
amelyeket a kistérségek fognak pályázni.
Tóth Mátyás képviselı
A határozat-tervezetben a részösszegek nem adják ki az összköltséget. A kettınek a
különbsége nem egyezik.
Patkós Zsolt polgármester
A különbséget dologi költségekre lehet fordítani, amelybıl talicskát, lapátot, védıkesztyőt,
olyan eszközöket lehet belıle vásárolni, ami a foglalkoztatáshoz szükséges.
Több kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
1/2011.(I.05.) ÖH.
Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kiskunmajsai
Kirendeltségéhez 20 fı bérpótló juttatásra jogosult személy rövid idıtartamú
közfoglalkoztatására, pályázatot nyújtson be.
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a rövid
idıtartamú közfoglalkoztatásra, benyújtásra kerülı pályázat összköltsége 3.005.571 Ft,
amelybıl a munkavállalók munkabére 2.528.000 Ft, munkabérek járulékai 341.280 Ft,
közvetlen költségek 136.291 Ft. Az elnyerhetı támogatás összege 2.862.107 Ft.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 20 fı rövid
idıtartamú közfoglalkoztatásához szükséges 279.755 Ft önkormányzati saját erı összege,
a 2011. évi költségvetésben biztosításra kerüljön.
4) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 20 fı rövid
távú foglalkoztatását az önkormányzat intézménye a Polgármesteri Hivatal lássa el.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a képviselı-testület 2011. január 17-én hétfın 17 órától tartsa meg a
közmeghallgatást. Hol legyen?
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Besesek Béla alpolgármester
A mozi terembe többen elférnek, jobban rálátunk az emberekre.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát a mozi teremben lesz. Napirendje a 2010. évi gazdálkodásról és a 2011. évi
koncepcióról szóló tájékoztató.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
2/2011.(I.05.) ÖH.
Közmeghallgatás tartásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 13. §-a alapján 2011. február 17-én
hétfın 17 órakor közmeghallgatást tart a mővelıdési ház mozi termében.
Napirendje: Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodásról, a 2011. év fontosabb terveirıl.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Tóth Mátyás
jkv. hitelesítı
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