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JELEN VANNAK
›

Szabó Károly - településfejlesztési bizottság elnöke

›

Szélné Pap Aranka - bizottsági tag

›

Kovács Gábor - bizottsági tag

›

Tóth Zoltánné- bizottsági tag

Meghívott:
- Szűcs Dezső polgármester
-

Takács Edina igazgatási előadó

-

Orbánné Dancs Tünde- brigádvezető Start közfoglalkoztatás

-

Böröcz János- brigádvezető start közfoglalkoztatás

Szabó Károly a településfejlesztési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 4 fő, 1 fő, Szabó Zsolt bizottsági tag
hiányoznak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság
egyhangúlag elfogadott.

1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkoztatás második 6 hónap munkaerőigényének
kezelése
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
Szabó Károly, bizottság elnöke: felkéri Dancs Tündét, és Böröcz Jánost, hogy ismertessék,
mennyire vannak megelégedve a munkavállalókkal, milyen ütemben haladnak a tervezett
munkálatok, van e javaslat a esetlegesen kiesők helyére.
19.

Dancs Tünde: elmondja, hogy a tervezett munkákkal ütemszerűen haladnak, ő meg van
elégedve a jelenleg összerakott brigádokkal, igaz a héten volt egy kis összetűzés Horváth
Tibornéval, de átcsoportosítással megoldották a dolgot. Kikerült az erdő munkaterületre.
Sajnos tapasztalható immár, hogy elkezdődött a beérett termékek lopása, de ez ellen a területi
megbízott sűrűbb járőrözéssel igyekszik tenni.
A beiskolázás miatt tapasztalható kisebb feszültség, mivel azok, akik 6 hóra, konkrétan 03.0108.31-ig kerültek behívásra, s ők be lettek iskolázva tudják, hogy számukra a foglalkoztatás
folytatódik, hiszen aki be lett iskolázva, egy évig még munkahelyet kell biztosítani.
Szabó Károly: kérdést tesz föl, mégpedig, hogy mi alapján kerültek az emberek
beiskolázásra?
Takács Edina: elmondja, hogy jelenleg van 61 fő munkavállalónk. 2 X 17 fős csoportot
kellett összerakni. Mármost sokan voltak, akik jelezték, ők nem szeretnének iskolába menni.
Szűkült a létszám azokkal is, akik nem végezték el a 8 általános iskolát, őket a Türr István
képző központ jelezte, hogy alulképzettek, de a jelentkezettek között akadt olyan is aki
túlképzett volt. Így nem dúskáltunk a beiskolázható emberekben, muszáj volt a 6 hónapos
munkavállalók közül feltölteni a létszámot.
Szabó Károly: kéri, hogy tisztázzuk már ki van jelenleg beiskolázva, ki váltható, s lássuk át
tisztán eddigi változásokat, ki volt, aki cserélődött, s hogyan.
Egy előre elkészített kimutatás alapján átláthatóvá válik, hogy a 6 hónapra behívott 9
közfoglalkoztatott közül 5 került beiskolázásra. nevezett:
- Horváth Tiborné
- Balogh Györgyné
- Csicsó Erika (aki anno Mónus Adriennt váltotta)
- Lakatos Szilvia
- Horváth Krisztián
Aki helyett lehetne új foglalkoztatottat behívni, az Piroska Irén, Nagy Sándorné, Horváth
Ferenc, illetve Pongó Teofil helyére érkezett Pongó Zoltán.
A bizottság megkérdezi a két brigádvezetőt, hogy mi a véleményük a munkájukról.
egyhangúlag közlik, hogy ők elégedettek a munkával, magatartással vannak gondok olykor,
de sokan dolgoznak együtt, ez elkerülhetetlen. Ők nem szeretnék, ha bele lenne nyúlva
jelenlegi létszámba mindamellett, hogy feléjük jelezték a be nem iskolázott fők közül, hogy
szeretnének maradni.
Szabó Károly: mit tegyünk akkor azokkal az emberekkel, akikről februárban döntöttünk,
hogy 09.01-től behívásra kerüljenek?!
Szűcs Dezső: elmondja, hogy azok közül az emberek közül, mint a kimutatásból is látszik,
már a kiesők helyére kerültek behívásra.
20.

Takács Edina: javasolja, hogy azokat az embereket az esetlegesen 4 hónap 6 órás
közfoglalkoztatásba lehetne alkalmazni a 15-én végzők helyett, s a 6 hónap 8 órás pedig
maradjon a mostani helyzetben.
Böröcz János és Dancs Tünde támogatja a javaslatot.
Egyedül Horváth Ferenc volt az anno, aki jelezte, hogy neki elég a 6 hónapos
közfoglalkoztatás, így a helyére kell kijelölni új embert.
A bizottság hosszas vita után helyére Kovács Sándort javasolja.
Szabó Károly: javasolja, hogy nézzük meg a hosszú távú közfoglalkoztatásban rejlő
lehetőségeket, s kér tájékoztatást, hogy hogyan látjuk a hivatali munkát segítők
tevékenységét.
Szűcs Dezső: elmondja, hogy ne felejtsük el, hogy az önkormányzatnak kötelező a könyvtári
feladatok ellátását biztosítani, így a hivatali munkát segítők közül olyan személyben
gondolkodjuk, aki ennek ellátására is alkalmas lehet. Előzetes megbeszélés után kijelenti,
hogy a hivatalban egy főre van szükség, s erre Szántó Enikőt javasolja. A személy
megjelölése Takács Edina javaslatára történt.
Szélné Pap Aranka: szeretné, ha Szűcs Béláné is ugyanúgy hosszabbítást kapna, mivel
teljesen ellátás nélkül van.
Takács Edina: Rostás Szabolcsné is jelezte, hogy szüksége lenne a pénzre gyermekei
beiskolázásához.
Szabó Károly: a tisztán látás végett kérdezi, hogy akkor Tóth Henrietta, s Oláh Péter (aki
Kovácsné Horváth Apollóniát váltotta) lehet gondolkodni újakban.
A bizottság összevetette, hogy kik voltak azok az emberek, akik ki voltak jelölve 09.01-től, s
azóta sem sikerült elhelyezkedniük, sem a fluktuációból adódóan nem kerültek még be a Start
közfoglalkoztatásba,szociálisan rászorultak, s a következő határozatot hozta 3 igen, 1 nemSzélné Pap Aranka- szavazattal:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
Településfejlesztési bizottságának
7/2013. /VIII.08./
határozata
A Sart mezőgazdasági projekt 6 hónap 8 órás foglalkoztatásba 1 fő kerüljön be
Horváth Ferenc helyére : Kovács Sándor 1973.07.03. 4628 Tiszaszentmárton Táncsics út 53.
alatti lakos,a továbbiakban azt érintetlenül hagyja.
21.

A hosszú távú közfoglalkoztatásban, ami 4 hónap 6 órát jelent 08.15-12.15-ig a következő
emberek kerüljenek tovább, illetve foglalkoztatásra:
1. Szántó Enikő/ Dózsa György út/
2. Szűcs Béláné/Kossuth utca 3./
3. Rostás Szabolcsné /Táncsics út 57./
4. Lakatos Jenőné / Petőfi út 109./
5. Pongó Zoltán / Petőfi út 58. 1991.05.21./

Több napirend pont, és hozzászólás nem volt. Szabó Károly a bizottság elnöke az ülést
bezárta.
Kmf.

---------------------------------------Szabó Károly
Településfejlesztési biz. elnöke

---------------------------------------Szélné Pap Aranka
bizottsági tag
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