JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2009.március 24-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi
ülésről.
Az ülés helye: Tanácsterem.
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné alpolgármester,
Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Magyar Vilmosné, Pádár
István képviselők ( 9 fő ).
Igazoltan távol maradt: Ködmön Levente Gergely képviselő ( 1 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző
Morvai István polgármester:
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 9 fő
megjelent.
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat
tárgyalják meg, melyek a következők:
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Morvai István polgármester
2./ Pályázattal és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Előadó: Morvai István polgármester
3./ Indítványok, bejelentések
1.napirendi pont tárgyalása:
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem
hozzászólás nem hangzott el.
2. napirendi pont tárgyalása:
Morvai István polgármester:
Javasolja a képviselő testületnek, hogy az általános iskola infrastrukturális ellátottságának
fejlesztésére kiírt pályázaton az önkormányzat is vegyen részt és az ehhez szükséges
önrészt biztosítsa. Ismerteti a pályázati kiírást és kéri, hogy azt a képviselő testület fogadja
el, támogatva ezzel a pályázaton való részvételt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

12/2009.(III.24.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 8/2009.(II.26.) ÖM
rendelet szerint kiírt alsófokú oktatási intézmények (óvoda, iskola) infrastrukturális feladatok
fejlesztésére pályázatot nyújt be.

A pályázat tárgya a csányi napközi otthonos óvoda és általános iskola elemi infrastrukturális
fejlesztésének megvalósítása a 2009.évi önkormányzati költségvetés terhére.
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány,Malom u. 1. és Csány, Arany J. u. 6.
A fejlesztési forrás összetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
Összesen:

2009.év
2.270.0000
-----20.430.000
----------22.700.000

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a határozat kivonat egy
példányát csatolják a pályázati anyaghoz.
Határidő: 2009.április 3. és folyamatos
Felelős: Morvai István polgármester
Dr.Balázs László jegyző

Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a LEADER program keretében a
faluközpont megújítására biztosított pályázati támogatás felhasználása csak
közbeszerzési eljárás keretében lehetséges. A tervezett felújítások a 2009.évi
közbeszerzési programban is szerepeltek. Mivel még a sikeres pályázatról csak
informális visszaigazolás érkezett, ugyanakkor az idő rövidsége miatt szükséges un.
Feltételes közbeszerzési eljárás kiírása. Kéri a testületet, hogy ezt vegye tudomásul.
Egyúttal javasolja, hogy a bíráló bizottság tagjai Ködmön Levente képviselő,
dr.Balázs László jegyző és Kiss Ferenc műszaki ügyintéző legyenek.
Elmondja tovább a testület tagjainak, hogy saját forrásból lehetősége nyílik az idén
az önkormányzatnak, hogy intézményeinél apróbb állagmegóvásokat végezzen. Kéri
ennek érdekében a fogorvosi rendelő külső felújítására 1,1 millió forint biztosítását .
Kéri továbbá az általános iskola tanári szobájának parketta felújítására, az igazgatói
iroda és a folyosó, a tornaterem lámpabúrái egy részének cseréjét, illetve javítását. A
tervek szerint ez évben megtörténik továbbá a tornaterembe a beázás
megszüntetése és a sportpadló javítása, illetve az öltözőben a csempe kijavítása.
Erre az önkormányzat költségvetésében biztosított forrást.

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2009.évi terveknek megfelelően a
védőnői szolgálat várójának csempézése, újrafestése és nyílászáróinak kijavítása
még a hónap során befejeződik. Befejeződik továbbá a faluház kifestése is amiért
köszönetet mond Juhász Dávid képviselőnek, aki a munka elvégzésében oroszlán
részt vállalt.
A testület a bejelentést tudomásul veszi.
Kéri a testület tagjait, hogy a fenti bejelentéseiről határozatban döntsönek.
13/2009.(III.24.)önkorm.képv.test.határozat:

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a LEADER program keretében
a faluközpont megújítására biztosított támogatás felhasználására feltételes
közbeszerzést ír ki. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza BAKILEX Kft
Gödöllő, Klapka Gy.u.48.sz.a.pályázatírókat.
A bíráló bizottság tagjainak Ködmön Levente Gergely képviselőt, dr.Balázs László
jegyzőt, valamint Kiss Ferenc műszaki ellenőrt választja meg.
A képviselőtestület a fogorvosi rendelő felújítására az általános iskola tanári
szobájának parketta felújítására; az igazgatói iroda és a folyosó, valamint a
tornaterem lámpabúrái javítására és cseréjére, a tornaterem tetőszerkezetének,
illetve padlózatának javítására, az öltözőben a csempe javítására saját forrást
biztosít.
A képviselőtestület a védőnői szolgálat várójának csempézését, újrafestését és
nyílászáróinak javítását, valamint a faluház kifestését saját forrásból szintén
biztosítja.
A képviselőtestület a faluház kifestésében végzett aktív közreműködését külön
köszönetet mond Juhász Dávid képviselőnek.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Morvai István polgármester

Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Deák Tiborné iskola igazgató
kinevezése 2009. augusztus 31-én lejár. A megüresedett álláshely betöltésére az
önkormányzatnak pályázatot kell kiírnia. A képviselőtestület tagjainak javasolja, hogy
a pályázat a közoktatási törvény és ennek végrehajtásáról szóló rendeletben
szereplő feltételek szerint kerüljön kiírásra.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:

14/2009.(III.24.)önkorm.képv.test.határozat:
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
pályázatot hirdet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. § (1) bekezdésében és a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint a
Csányi Általános Iskola (3015 Csány, Arany J. út 6.) magasabb vezetői
(iskolaigazgatói) álláshelyének 2009. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 15

napjáig, határozott, 5 éves időtartamra történő betöltésére.
Pályázati feltételek:
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább 5 év – a Kjt. 18. § (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
e) büntetlen előélet,
f) magyar állampolgárság.
Egyéb kiegészítő feltételek: nincsenek meghatározva.
A pályázathoz csatolni kell:
a.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
b.) a képesítést igazoló okirat (diploma) másolatát,
c.) szakmai önéletrajzot,
d.) az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetői programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
e) a pályázó írásbeli nyilatkozatát, hogy pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései szerint.
Egyéb a pályázattal kapcsolatos információk:
A pályázatokat 3 példányban, a pályázati kiírásnak a KSZK. (www.kszk.hu)
honlapján történő megjelenésétől –2009.április 28- számított 30 napon belül, lehet
személyesen, vagy postai úton benyújtani Csány község Önkormányzata
Polgármesterének címezve (cím: 3015 Csány, Kossuth L. út 2.). A pályázatok
elbírálására a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi
ülésen kerül sor. A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt ad Dr. Balázs
László jegyző (tel.: 37/357-001).
A pályázatok elkészítéséhez és az intézmény megismeréséhez valamint a vezetői
program elkészítéséhez szükséges tájékoztató anyagok és dokumentumok –
házirend, ÖMIP, Pedagógiai Program, SZMSZ - hozzáférhetőek
Csány község Polgármesteri Hivatalában.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Morvai István polgármester
Dr. Balázs László jegyző
3. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések
Morvai István polgármester:

Ismerteti a képviselő testülettel az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatala (Eger) által a településen jegyzői hatáskörbe
tartozó tevékenységek ellenőrzésének összefoglaló értékelését. Szó szerint ismerteti
a H-GYA/344-5/2009.számú értékelést. Az értékelésből is kiderül, hogy a
polgármesteri hivatalban az eddigiekhez hasonlóan magas szintű munka folyik.
Gratulál ehhez a dolgozóknak. Kéri a képviselő testületet, hogy az elmondottakat
vegye tudomásul.
A testület az értékelést tudomásul veszi.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a szociális törvény változásai
szükségessé teszik a helyi rendelet módosítását. Mivel erre már több alkalommal
sor került, ezért javasolja a helyi rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet
elfogadását. Az ezzel kapcsolatos tervezet a testület tagjai a meghívóval együtt
megkapták. Kéri, hogy azt változtatás, módosítás nélkül mondják ki rendeletté.
A képviselő testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen
jegyzőkönyv 1.sz.mellékletét képező 2/2009.(III.24)számú rendeletet az „Egyes
szociális ellátásokról”
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselő testületnek, hogy a szociális törvény változása folytán
szükségessé vált közfoglalkoztatási terv készítése a településen. Ennek elkészítése
keretében a hivatal felmérte a településen és a munkaügyi központnál nyilvántartott
álláskeresőket. Sajnos ez olyan nagy létszámú, hogy ezek teljes foglalkoztatását
nem tudja felvállalni. A közfoglalkoztatási terv elkészítésénél kiinduló pont volt, hogy
az önkormányzat csupán a nála RÁT-on (Rendelkezésre állási támogatáson) lévő
személyek egy részének kb. 24 ember tud napi 6 órában 90 napig munkát
felajánlani. Ez alapján lett elkészítve a foglalkoztatási terv, amelyet véleményezett a
településen működő Szociális Kerekasztal és az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltsége is. Kéri a testület tagjait, hogy ezt
változtatás, módosítás nélkül fogadják el.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
15/2009.(III.24.)önkorm.képv.test.határozat:

Csány község Önkormányzatának
Közfoglalkoztatási Terve
2009.
A közfoglalkoztatási terv célja

A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (1993. évi
III. tv.) rendelkezései szerinti kötelezettségből származik, amely meghatározza a településnek a saját adottságaihoz
igazodó, foglalkoztatási lehetőségeinek megfelelő program elkészítését.
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok
átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók,
továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre
jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.
Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony
iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a
közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból,
egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek
jogosultak.
A terv a szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti előírásoknak, valamint a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal
ajánlásának megfelelő tartalmi elemekkel készült.
Csány község foglalkoztatási helyzete
A lakosság foglalkoztatottságára jellemző, hogy a településen kevés munkahelyteremtő vállalkozás működik. Az 1990es években a foglalkoztatottságot erősen befolyásolta a
mezőgazdaságban történő munkavállalás. Az őstermelők száma a településen a kétezres évek elejétől napjainkig
folyamatosan csökken (700 főről 340) Az agrárolló nyilásával a mezőgazdaságból kiszorult lakosság a budapesti,
gödöllői, jászfényszarui , hatvani , gyöngyösi ipari üzemekben talált munkát. A kibontakozó gazdasági válság
következtében az ipari termelés csökkenése érzékenyen fogja érinteni a településen élő iparban foglalkoztatott
személyeket.
A település földrajzi, demográfiai és egyéb adottságai végett kedvezőtlen feltételek kínál mind az idegenforgalom,
mind a vállalkozások számára. A településen jelenleg kb. 200 munkahely van. A legnagyobb foglalkoztató a települési
önkormányzat , amely ötven embernek ad munkát. A településen lévő további munkahelyeket a vállalkozások és az
őstermelők biztosítják. (A településen 42 egyéni vállalkozó , 20 gazdasági társaság és 80 adózó őstermelő működik !)
Megnevezés
Foglalkoztatott
Inaktív kereső
Eltartott
Összesen

2001 év
Fő
1269
611
857
2737
A lakosság gazdasági aktivitása (KSH 2001.év)

Év

Nyilvántartottak száma

2008

84

Munkavállaló korú
népességszám (fő)
n.a.

Területi mutató (%)
n.a.

Regisztrált munkanélküliek száma (Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ)
Az elmúlt évet elemezve elmondható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma a településen emelkedni fog .
A ma kialakult helyzet, minden bizonnyal az egyébként is magas munkanélküliségi rátával rendelkező településeket, így
településünket is negatívan érinti, amelyre a szükséges és lehetséges módon kell intézkedéseket tenni. Az
önkormányzatnak a közfoglalkoztatás lehetőségét minden arra jogosultnak biztosítania kell.
Közcélú foglalkoztatás
Csány Község Önkormányzata a 2009. január 1-től életbe lépett új szabályozásnak megfelelően, a foglalkoztatottság
szempontjából hátrányos helyzetű munkaképes személyek részére megszervezi a közfoglalkoztatást, közcélú
munkavégzés keretében.


Létszám meghatározás

A munkavégzés tervezett létszáma meghatározásánál a korábban az önkormányzatnál rendszeres szociális segélyen
lévő személyeket, valamint — az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi Központ) által szolgáltatott adatok alapján —
a 2009-es évben a településről regisztrált álláskeresőként nyilvántartott személyek és a munkanélküli ellátásban
részesülő személyek azon hányadát vettük figyelembe, akik a Szociális törvény szerint az „aktív korúak ellátására –
ezen belül a rendszeres álláskeresési támogatásra” jogosultak.
-nem ellátott tartósan nyilvántartott álláskeresők létszáma: 5 fő

-Álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyen lévők létszáma:59 fő
-Álláskeresési ellátásba belépők (ÁJ, ÁS1,ÁS2, VJ) és ellátásukat kimerítő nyilvántartott álláskeresők : 79 fő illetve 41 fő
A számadat meghatározásánál a 2008 december 31-én rendszeres szociális segélyezettek közül foglalkoztatásba
vonható személyeket terveztük. (Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre jogosult – 55. életévét betöltött ; 14
éven aluli kiskorú gyereket nevelő és a gyermek napközbeni ellátását biztosítani nem tudó személyek részére közcélú
foglalkoztatást nem tud biztosítani .)
A foglalkoztatási terv elkészítésekor így 61 fővel számolunk a 2009-es évben. Ez a létszám akkor realizálódna ,ha a számításba
vehető jogosultak valamennyien közcélú munkára jelentkeznének az önkormányzatnál. Ennek a valószínűsége csekély így a
számításba vehető létszám 24 fő .
Mivel a gazdasági válság miatt 2009-ben az álláskeresési támogatásból kikerülők várható létszámában jelentős eltérés
lehet , ezért a jogszabály adta lehetőségekkel élve a közfoglalkoztatási tervet szükség szerint negyedévente
felülvizsgáljuk!
A foglalkoztatási terv elkészítésénél az összlétszám meghatározásánál azt az elvi szempontot követtük, hogy közcélú
munkát csak a RÁT-ra jogosultak részére tud – ezen tervben szereplők szerint - az önkormányzat biztosítani .
Foglalkoztatás időtartama
A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy képeztük, hogy valamennyi
foglalkoztatottal megkötött szerződés legalább 90 munkanapra napi 6 órás munkavégzéssel történő szerződéssel jön
létre.


Munkavégzés helye

A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más körülmények (pl,
időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.
A foglalkozatott létszám (24 fő) szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el. Ebből adódóan a munkavégzés a
többség esetében közterületen, míg egy kisebb hányad munkája konkrét helyen történik.


Feladatok

A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását értjük,
amelyről — jogszabály alapján — a helyi önkormányzat gondoskodik.
A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, (1990. évi LXV. tv.) 8. § -a
A foglalkoztatottak által ellátott — tervben megnevezett — feladatok részletezése:
o

Köztisztasági feladatok: közterületi takarítás, buszmegállók, utak, járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók
takarítása.

o

épület karbantartás: önkormányzati intézmények és létesítmények (Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda,
Művelődési Ház ) belső, külső állagmegóvási-karbantartási munkái

o

fűkaszálás, parlagfű irtás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású
ingatlanokon végzett időszakos kaszálás, gyomirtás

o

parkgondozás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanok,
parkok. terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése

o

takarítás az intézményeknél – általános iskola tornaterme

o

kézbesítés – a hivatal leveleinek kézbesítése településen belül

Finanszírozás
A foglalkoztatottak finanszírozására szükséges források meghatározásánál a 2009-ben foglalkoztatott létszámot RÁT
vonatkozásában (napi hatórás foglalkoztatásban 90 munkanapra vonatkozóan ) 24 fő részére terveztük megállapítani,
aminek felülvizsgálatára szükség szerint negyedévente kerül sor . Ez a létszám akkor realizálódik, ha a számításba
vehető jogosultak valamennyien közcélú munkára jelentkeznek az önkormányzatnál.
Fentiekből adódóan, a foglalkoztatottak – finanszírozási szempontú — meghatározásánál 24 főre határoztuk meg a saját és a
központi költségvetési forrásigényt.

Táblázatok
I. tábla:

a rendszeres szociális segélyezettek és a foglalkoztatásban lévők helyzetének 2008. évi értékelését
takarja.

II. tábla:

A jogszabályváltozás után a rendszerben lévő segélyezettek, és a rendszerbe várhatóan újként
bekerülő személyek együttes létszámát tartalmazza kor, nem, iskolai végzettség szerinti adatok
alapján.

III. tábla

A közfoglalkoztatási terv, amely az ellátandó feladatokat, az ahhoz rendelt létszámot, a feladatokhoz
szükséges iskolai végzettséget, kor, nem szerinti összetételt, a rendelkezésre állási támogatásra
jogosultakat, valamint a szükséges forrásigényt tartalmazza.

Sorszám

I. tábla
Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése
(2008. évi adatok alapján)

Megnevezés

Létszáma (a+b+c):
a)
egészségkárosodott
1.

2.

3.

6.

7.

74

11

66

11

4

0

27

3

32

6

7

2

26
40

6
5

14
45

2
7

3

2

2

0

0
1
1

0
0
0

32
34

7
4

Életkora:
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél idősebb
Neme:
a) férfi
b) nő
Iskolai végzettsége:
b) 8 általános
c)
szakmunkásképző
vagy szakiskolai
végzettséggel
rendelkezik
d) gimnázium

f) technikum
g) főiskola, egyetem
Háztartás formája:
a) családban élő
b) egyedül élő
Folyósított segély
átlagos összege
(Ft/hó/fő)
Konkrét
munkafeladatok
megnevezése,

Közcélú
foglalkoztatás

Közcélú
foglalkoztatás

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett

összeg
(Ft/év)

4

c) támogatott
álláskereső

e) szakközépiskola

5.

Közcélú
foglalkoztatásban
részt vett
(fő)

b) nem
foglalkoztatott

a) 8 ált. iskola alatti

4.

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
(fő)

35521

35521
Köztisztasági
feladatok

felsorolása

8.

Munkák teljesülése:
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév

9.

Foglalkoztatók köre
(felsorolás)

10.

11.

12.

4
8
8
6

teljesítve
teljesítve
teljesítve
teljesítve

Polg.
Csány

Foglalkoztatások
átlagos időtartama
(nap)
Közcélú foglalkoztatás:
a) tervezett összeg
(saját forrással
együtt)
b) felhasznált
összeg
c) ebből saját forrás
Kifizetett rendszeres
szociális segély:
a) központi forrásból

Hiv.

180 nap

5186000
5482000
1133000
28945364
26050827

b) helyi forrásból

2894537

II. tábla
Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)

Sor
szá
m
1.

Megnevezés

Aktív korúak ellátására jogosultak
létszáma (a+b):
a) rendszeres szociális segélyezettek
összesen:
ebből:

Aktív korúak
ellátására
jogosultak (fő)

(Köz)foglalkoztatásba
bevonhatók
(fő)

(Köz)foglalkoztatásba nem
bevonhatók
(fő)

77
28

28



egészségkárosodott

5

5



55. életévét betöltötte

7

8

16

-



2.

3.*

4.*

14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító
intézményben nem tudják
biztosítani
b) rendszeres munkavégzésbe
bevonhatók
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora
(a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Neme (a+b):
a) férfi
b) nő
Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános

49

49
49
20
29
20
29
9
33

Elsősorba
n
képzésre
kötelezett
35 éven
aluliak

c) szakmunkásképző vagy
szakiskolai végzettséggel
rendelkezik
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) főiskola, egyetem
5.*
Háztartás formája:
a) családban élő
b) egyedül élő
6.*
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak
létszáma iskolai végzettségük szerint
(a+b):
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános
*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével

5
2
0
0
0
23
26
18

18

2
16

2

Közfoglalkoztatási terv
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint

Sorszám

1.

Rendelkezésre állási
támogatásra
jogosultak
nemenkénti
megoszlása
(fő)
férfi
nő

Megnevezés

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személyek életkor szerinti várható összetétele
összesen (a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti

2.

20

29

7
12

12
18

Közfeladatok
megjelölése

Részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok:
a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása

köztisztasági
feladatok
fűkaszálásparlagfű irtás

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév
köztisztasági
feladatok
II. negyedév

köztisztasági
feladatok
fűkaszálásparlagfű irtás

III. negyedév
köztisztasági
feladatok
fűkaszálásparlagfű irtás
IV. negyedév
köztisztasági
feladatok
c) megjelölt
munka
szükséglete:

szakképesítési

a) 8 általános
b) szakképesítés

8
3

23
2

c) középiskola

1

2

Foglalkoztatás
szervezése

Finanszír
ozás
összege
Ft

3.

d) felsőfokú képesítés
A 2. pont szerinti feladatok
szükséges létszám

4.

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetétele:

5.

0
12

0
12

a) 8 általános
b) szakképesítés

18
8

13
6

c) középiskola
d) felsőfokú képesítés

1
0

1
0

ellátásához

Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet

6.

d) meglévő más szervezet
Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges
forrás:
a) önkormányzati

közcélú
foglalkoztatás
-

b) központi költségvetés

390134
7412542

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Morvai István polgármester
Dr.Balázs László jegyző

Morvai István polgármester:
Elmondja a testület tagjainak, hogy szükség van a településen változtatási tilalom
módosítására, mivel a településrendezési terv részbeni átdolgozása folyamatban
van. A rendelet tervezetet a testületi tagok a meghívóval együtt megkapták.
Kéri, hogy azt változtatás nélkül mondják ki rendeletté.
A képviselő testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az
ezen jegyzőkönyv 2 számú mellékletét képező 3/2009.(III.24.)számú
rendeletét a
változtatási tilalom elrendeléséről szóló
11/2008.(IX.09.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselő testület tagjainak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
volt rendőrlakást jelenleg bérlő nélkül üresen áll.
Kérelem érkezett Magyarné Józsa Andrea Csány, Budai N.A. u. 4.sz.a.lakostól, hogy
az önkormányzati lakást bérbe venné. Ehhez kéri a testület támogatását.
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi.

Morvai István polgármester:
Elmondja a testület tagjainak, hogy a testület tagjai számára megküldésre került a
2009.évi nemzeti zarándoklattal kapcsolatos tájékoztató, illetve Lengyel Zoltán
országgyűlési képviselő LZ-005-2009 számú levele.
Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos véleményüket mondják el.
Mivel ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így kéri annak
tudomásul vételét.
A képviselő-testület ezt tudomásul veszi.

Morvai István polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést 16 órakor
befejezettnek nyilvánítja.

Kmft.

Morvai István
polgármester

dr.Balázs László
jegyző

