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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

_____________________________________________________________ 

 

 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 

január 13-án 9.30 órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (Somogysámson, Fő u. 98.) 

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Antal Győző, Pálfi László, Somogyi-Magyar József képviselő-testületi 

tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta.  

 

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napirendeken felül van-e 

egyéb javaslat.  

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a napirendet:  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. Pályázat benyújtása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

 

 

1. Pályázat benyújtása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

  

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületi ülés rendkívüli 

összehívását az indokolta, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatot szükséges a 

testületnek minél előbb megtárgyalnia és benyújtania a munkaügyi központhoz. Elmondta, 

hogy december 28-án kaptuk meg a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívásokat. Az 

előterjesztés részletesen tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat, tekintettel arra, hogy a 

közfoglalkoztatás rendszere teljesen átalakult. Elmondja, hogy hosszabb illetve a rövidebb 

időtartamú közfoglalkoztatásra pályázhat az önkormányzat. A hosszabb időtartamú pályázat 

kerülne most benyújtásra, amiben 3 fő foglalkoztatására kerülne sor. Tájékoztatta a 
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képviselőket, hogy január 17-étől kerül sor 1 fő alkalmazására, ugyanis Farkas Erzsébetet 

továbbra is a faluház és az orvosi rendelő takarítására foglalkoztatnánk. Március 1-től pedig 

további két fő alkalmazására kerülne sor kommunális dolgozóként. Az egyik foglalkoztatott 

Nagy Imre lenne a továbbiakban is, a másikról még később szeretne egyeztetni. Hosszabb 

idejű foglalkoztatásra az önkormányzatnak csak egy alkalommal van lehetősége pályázni, 

rövid idejű foglalkoztatásra évente három pályázatot nyújthatunk be. Így a rövid idejű 

foglalkoztatással kapcsolatban a későbbiekben még tudunk egyeztetni, hiszen arról külön kell 

határozatot hoznia majd a testületnek. A 4 órás foglalkoztatással kapcsolatban is a részletes 

ütemezést az előterjesztés tartalmazza. Kérte a képviselőket, hogy mondják el ezzel 

kapcsolatban a véleményüket, észrevételeiket.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint Farkas Erzsébetet mindenképpen 

tovább kell foglalkoztatni, mivel a visszajelzések szerint jól dolgozott. A hosszabb idejű 

foglalkoztatás elképzelésével egyetért, ugyanakkor a rövid idejű foglalkoztatással 

kapcsolatban álláspontja szerint át kell gondolni, hogy nem márciustól októberig naponta 3 

főt foglalkoztassunk, hanem rövidebb ideig 4 vagy 5 főt. Márciusban és októberben nehezebb 

munkát adni az időjárás miatt.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: válaszában elmondja, hogy erre még mindenképpen 

visszatérünk akkor, amikor a pályázat benyújtása aktuális lesz, és a testület ezt akkor újra 

megtárgyalhatja. További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1/2011. (I.13) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat benyújtása hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatásra című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete három fő 8 órás 

foglalkoztatására pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ  

Marcali Kirendeltségére az alábbi ütemezés szerint:  

 

1 fő  2011. január 17.- 2011. december 31. ig, 

2 fő  2011. március 1.-2011. szeptember 15-ig. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő:  2011. január 15. 
Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


