JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

2007. NOVEMBER 08.

HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007.

Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. november 8. napján 16,30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc,
Nagyné Pete Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési
képviselők.

Igazoltan távol maradt: Tanácskozási joggal meghívott: Marton Csabáné megbízott körjegyző.
Bakos Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 8 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely alapján a képviselő-testület az
alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. A téli-tavaszi közmunka programhoz történő csatlakozás.
Előadó: Marton Csabáné mb. körjegyző
2. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzése 2008. évi ellenőrzési
tervének jóváhagyása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Napirendek tárgyalása:
1. A téli-tavaszi közmunka programhoz történő csatlakozás.
Előadó: Marton Csabáné mb. körjegyző
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás 2007. november 7. napján tartott ülésén került ismertetésre a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium téli- tavaszi közmunka pályázatának 2007. október 31. napján
történt kiírása. Amennyiben a tagtelepülések igénylik, úgy a Társulás is nyújt be pályázatot az
alábbiak szerint:
1. A pályázat feltételei:
- a pályázat keretében 3 hónapos foglalkoztatásra nyílik lehetőség: 2007. december 15től 2008. március 15-ig.
- a munkavállalók foglalkoztatása napi 8 órában lehetséges.
- A foglalkoztatottak részére képzést kell szervezni (munka-, tűz-, és balesetvédelmi
oktatás, illetve szakmai képzés)
- A pályázónak – illetve a résztvevő önkormányzatoknak – vállalniuk kell a saját erő
összegét, mely a beszerzések, képzések áfa összege

-

-

-

A pályázatban kiemelt prioritás a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tevékenység:
„közreműködés az ellátást igénybe vevő időskorúak háztartásának vitelében
(különösen a bevásárlás, takarítás, mosás, gyógyszer kiváltás, tűzifa bekészítés,
hóeltakarítás)”.
Fenti feladaton túl végezhető feladatok: önkormányzati intézmény-felújítási belső
munkálatok, csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózat kialakítása, helyreállítása,
karbantartása, a belterületi utak fenntartása, utak környezetének karbantartása,
közterületek (parkok, zöldfelületek) karbantartása, település üzemeltetési és tisztasági
önkormányzati feladatok.
A program keretében kiemelt célcsoport: 50 év felettiek, közvetlenül nyugdíj előtt
állók, 50 év feletti nők, roma származásúak, legalább 6 hónapja munkanélküliek,
szociális segélyezettek a megjelölt célcsoportokból.

2. A pályázat során a munkavállalók részére biztosított juttatások:
- munkabér és járulékait a pályázat fedezi 3 hónapra
- munkaruha, védőeszközök
- képzés
- munka alkalmassági vizsgálat
A program továbbra sem finanszíroz étkezési hozzájárulást!
3. A munkáltató jogok:
- a munkavállalókkal a társulás köt munkaszerződést, azonban a tényleges
munkavégzést a település polgármestere irányítja, kezdeményezheti a munkavállaló
szerződésének felbontását.
- A munkavállalónak fizetett szabadság jár, melyet a munkáltatóval megbeszélve, a
polgármester engedélyével használhat fel.
4. A pályázaton egy-egy település az alábbi közmunkás létszámot igényelheti:
- 500 fő alatti települések: 2 fő
- 500-1000 fő közöttiek: 3 fő
- 1000 fő felett:
5 fő
- Zalalövő város:
10 fő
- Zalaegerszeg város:
20 fő
A fenti adatok a BM létszám adatközlése alapján kerültek számításra.
Amennyiben valamely település az igényelhető maximális létszámnál több főre tart
igényt, úgy kérjük szíveskedjenek jelezni. Kérésüket nyilvántartásba vesszük, és
amennyiben lesz olyan település, mely a közölt létszámadattal nem kíván élni, és arról
írásban lemond más település javára, úgy a létszám igényeket a beérkezés sorrendjében
teljesítjük a létszámkeretig.
A pályáztató szervezet fenntartja a jogot magának arra, hogy a bírálat során a pályázat
tartalmát mind létszámban, mind igényelt költségekben csökkentse.
5. Határidők:
Létszámigény bejelentése:
emailen konya.zsuzsa@zegterseg.hu címre.
Nyilatkozatok, munkatervek
Testületi határozatok megküldése:
A pályázat benyújtási határideje:

2007. november 7. szerda, 16,00 óra
2007. november 13. kedd, 16,00 óra
2007. november 19. hétfő

Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy a kiírt pályázathoz csatlakozzanak, a maximálisan
igényelhető 3 fős létszámmal. Felteszi a kérdést, aki az ismertetett előterjesztéssel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
52/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
részt vesz a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által
benyújtásra kerülő, 2007/10. számú, Téli-tavaszi közmunkaprogram
támogatására kiírt pályázaton.
Az önkormányzat a pályázati kiírásba foglalt feltételeket tudomásul
vette, ennek alapján 3 fő megfelel a pályázat feltételeinek, és ezen
személy foglalkoztatására támogatást kíván igényelni.
Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt
a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik,
úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása
mellett pótolja.
Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a
társulást, mint pályázót anyagi veszteség éri, úgy az ezzel járó
visszafizetési kötelezettség az önkormányzatra hárul.
Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában
foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás
pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról
gondoskodik.
Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegét, mely a
dologi kiadások ÁFA összege.
Határidő: folyamatos, 2007. november 7. és november 13.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
3. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzése 2008. évi ellenőrzési
tervének jóváhagyása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testületek tagjai az előterjesztés a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás
belső ellenőre elkészítette a 2008. évi ellenőrzési tervét, melyet a társulásban részt vevő
önkormányzatoknak jóvá kell hagyni. Sárhida vonatkozásában „az önkormányzat
költségvetési támogatásának ellenőrzése, igénylések, felhasználások jogossága” vizsgálata
szerepel a tervben.

Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a 2008. évi ellenőrzési tervvel.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása 2008. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve jóváhagyásával,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
53/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása 2008. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervét jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
társulást értesítse.
Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester – miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el megköszöni a megjelenést, az ülést 17 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

Marton Csabáné
megbízott körjegyző

