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Startmunka program pályázat benyújtása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. december 1-jén tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Szakály Zsolt képviselők
Balázs László jegyző

Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására: Startmunka
program pályázat benyújtása.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1. Startmunka program pályázat benyújtása
(Előadó :Kövér Mihály Csaba polgármester)
1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hétfőn már említettem a startmunka pályázatot.
Munkabérre, dologi kiadásokra 100% támogatottságú. A pályázatnak három része van a
határozati javaslatunk szerint. A mezőgazdasági erdőtelepítés a Falusi kert területén folyna. A
betonelemek gyártását a régi görög katolikus iskola épületének udvarán bonyolítanánk. Mai
nap derült ki, hogy ez a határozat is szükséges a pályázat benyújtásához. Amennyiben nyer a
pályázat, minden hónapban plusz egy fő adminisztrációs alkalmazottat igényel a bonyolítása,
de ezt is beépítettük a pályázatba. Kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: Meddig fog folyni a program, a téli közmunka például?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Januártól december 31-ig folyamatosan alkalmaznánk
embereket. Erdőtelepítésre márciustól októberig, télen pedig a betonelemek gyártása is folyna.
Az első három-négy hónapban történne a gyártás, aztán pedig lerakhatnánk a kész elemekt.
Gajdos István képviselő: Hány embert jelentene ez?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hetvenöt személyt foglalkoztatnánk, 25-25-25 főt
mindegyik területen.
Debreceni Zsolt képviselő: Mennyi lesz a fizetésük?
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Még nem tudják pontosan. Lehet, hogy a minimálbért
fogják kapni.
Gajdos István képviselő: Ez nem négyórás foglalkoztatás?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyolcórás foglalkoztatásról van szó. Amennyiben
megemelik a minimálbért, a dologi kiadásra kevesebb fog jutni. A betonelem gyártásához egy
nap kb. három köbméter anyagot használnánk fel. A görög iskolában bent is folyhat a
betonelemek tárolása, szárítása. Rezsiköltségre is terveztünk a pályázatban. A gép kétmillió
forint, a cement, sóder is kb. kétmillió-ötszázezer forint. A döntés időpontja viszont még nem
teljesen ismert. Támogatjuk-e a pályázat benyújtását?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
147/2011. (XII. 01.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Munkaerő-piaci Alap
Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított
Startmunka-program támogatásra, az alábbi részletezés szerint:
1. Mezőgazdasági utak karbantartása
2. Mezőgazdasági - erdőtelepítés
3. Téli közmunka – betonelemgyártás, járdafelújítás

bruttó 31.602.960 Ft
bruttó 18.798.770 Ft
bruttó 28.757.013 Ft

Összesen:

bruttó 79.158.743 Ft

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben, a pályázati kiírásnak
megfelelően nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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