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 Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal 
együttműködésben 2007/5. c számon közmunkaprogram pályázati felhívást tett közzé „A hát-
rányos helyzetű, tartós álláskereső lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményei-
nek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglal-
koztatási programok” megvalósítására. 
 
A pályázat célja a hátrányos helyzetű, a regionális munkaügyi központnál nyilvántartott tartó-
san állást keresők számára átmeneti munkalehetőség megteremtése közmunkaprogram segít-
ségével. 
 
A kistérségi önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján tudható, hogy 3 települési önkor-
mányzat (Derekegyház, Szegvár, Szentes) akar élni a pályázás lehetőségével.  
 
A pályázati felhívás szerint kistérségenként egy pályázatot nyújthat be a jogi személyiséggel 
rendelkező kistérségi önkormányzati társulás, vagy a társulás által felhatalmazott tag-
települési önkormányzat (gesztor). A foglalkoztatást és a pénzügyi elszámolást minden eset-
ben a pályázónak kell megvalósítania. 
 
Mivel szakmailag az összefogott kistérségi programokat megvalósító pályázatok megítélése 
jobb, mint az – esetlegesen egymással konkurens – pontszerű települési programoké, ezért 
indokolt, hogy a pályázatot a Szentes Kistérség Többcélú Társulása nyújtsa be. 
 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a közmunkaprogramba bevontak legalább 15 %-át a prog-
ramban végzett tevékenységgel összefüggő OKJ-s bizonyítványt adó képzésben részesíti. En-
nek megfelelően a programhoz kapcsolódóan motorfűrész-kezelő képzést szervez a Társulás. 
 
A pályázathoz kapcsolódóan 4 hónapos időtartamra lehet közmunkások foglalkoztatását ter-
vezni. A képzésben részvevők munkaviszonya legfeljebb 7 hónapos lehet. 
A három településen 32 fő munkanélküli személy foglalkoztatását célzó pályázathoz kapcso-
lódóan Szentes város 15 fő munkanélküli foglakoztatását tudná időszakosan megoldani 2007. 
május 1. és augusztus 31. között. Közülük 4 fő képzésben is részt kell, hogy vegyen, ezért az 
ő munkaviszonyuk további 3 hónappal meghosszabbodik. Így a program 2007. november 30-
ig tart. 
 
 
 
 



Az előzetes egyeztetést követően a Társulás – Szentest érintően - a következő tevékenységek 
elvégzésére nyújt be pályázatot: 

- kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csator-
nahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása, 

- a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása, 
- parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, 

  
Kötelezően előírt önrész nincs, de a pályázónak mindenképpen viselnie kell a támogatás ter-
hére el nem ismert egyes költségnemeket (pl.: a program anyag, ÁFA költség), emellett to-
vábbi saját forrásokat is bevonhat a programba. 
 
A leírtak alapján javaslom, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a közmunkaprogramhoz úgy, 
hogy a pályázás jogát ruházza át a Társulásra.  
 
Javaslom továbbá, hogy a sikeres program megvalósítás érdekében a nem támogatott 
költségnemek önkormányzatunkra jutó fedezését 2007. évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfoga-
dására. 
 
…/2007 (IV.27.) Kt.  
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Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testületet megtárgyalta a közmunkaprogram pályázathoz történő csatlakozásról 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
   
  1.  Egyetért azzal, hogy Szentes Város Önkormányzata a Szociális és Munkaügyi Miniszté-

rium a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal együttműködésben 2007/5./C számú 
„A hátrányos helyzetű, tartós álláskereső lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkö-
rülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló foglalkoztatási-programok” című közmunkaprogramjában a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulása keretében részt vegyen. 

 
  2.   Az összehangolt kistérségi program megvalósítása érdekében a Képviselő-testület egyet-

ért azzal, hogy a közmunkaprogramhoz kapcsolódó pályázatot a Szentes Kistérség Több-
célú Társulása nyújtsa be, amelynek teljes jogú tagja. 

 
3. A pályázat eredményessége esetén a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan a településre 

jutó saját erőt, - mintegy 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint - a Szentes Kistérség Többcé-
lú Társulása részére átadott pénzeszközként a 2007. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
 
      Szentes, 2007. április 16. 
                                                                                                      Szirbik Imre 


