
ÓttHoear község Polgármesterétől
6923 ÓföHeák, Bajcsy_Zs. E. u. 2.Te..tFax:6?295-603

e-mail : hivatal.ofoldeak@qmail.com

ltotaear község Képviselő-testü lete
2B21. március 25._re tervezett rendes - nyílt - ülésének napirendje:

Napirend:

1.Í Polgármesteri tá'jékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyaláso kró l, va la m int a lej árt h atá rid ej ű határozatok vé g rehaj tásáról

Előadl: polgármester

2.lElöterjesáések

3./ lnterpellációk, kérdések

4./ Egyebek

5'l záÍt ü lési előterjesáések

Tisáelettel kérem, hogy az előterjesáések, határozati
vonatkozóan, írja le kérdéseit, észrevételeit, javaslatait,
tüntesse fel döntését, valamint véleményezze azokat.

Ófoldeák, 2021. március 24.

Tisztelettel:

javaslatok elfogadására
a mellékelt táblázatban

Simonné Sinkó Erika sk.
polgármester
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MELLÉKLET
A meghívó 2.l Előterjesztések pontjának részletezége

1. 2021t2022. évi járási startmunka mintaprogram Szociális jellegii programelem
indítása

2, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködési megállapodás
iránti kérelme



6923 Ófobeák, Bajcsy-Zs. E. u. 2.

ototoq*tc Köz*ég Folg*rntestor6től

' rY rree&fg-
Ui: Szabó Zsuzsanna Tárgy: zoz,lprizz. evi;arasi startmunka

mintaprogram
Szociális jellegii programelem

indítása
Ót<iloear

Ótouear Községi Önkormán yzat az idén
nyújtott be a Belügyminisztérium által
indítására'
Aprogram tervezése az-Ún. Közfoglalkoáatási Támogatási Keretrendszerben (továbbiakban:
KTK) történik. A tervezésifolyamat soÉn - a tényleles kérelem űyúJt#t megelőzően -előzetes Programtervet kellett készíteni, melyből á triiniszteri döntést követően készÜlt el akérelem.
A tervezési folyamat két szakaszra bonthatő: az első szakaszban történik a tervek rögzítése
a KTK rendszerben, majd a második szakaszban a kiválasztott Programterv véleményezése,
értékelése, javítása történik a Járási Hivatal és a Belügyminisztérium képviselőinek
bevonásával-
A..terve-zési folyamatot követően a JárásiHivatal megvizsgálja a benyújtott programtervet éselkészíti. ? támogatáSi javaslatot, melyet továo6ít j kormányniíáür' ÉoglalkoztatásiFőosztályának. A tényleges Kérelmet a ttriiniszteri döntést követóen lehet benyÚjtani a KTKrendszeren illetve Hivatali kapun keresztÜl.
Szociális ielleoű program:
Célja a korábbi években belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio_ éspegújuló energiafelhasználás, közúthálózat karban-tartása, illegális hulladékbra'ró-netyexfelsá molására irányu ló program ok ind ítása és folytatása.A Belugyminisztérium BM/3360-1 t2o21 számú döntésének megfelelően a makói
lisler9eg!e1 engedélyezte a kistérségi (árási) startmunka mintairográmor indítását
202112022. évre.
A szociális jellegű mintaprogram elkészítése megtörtént és az alábbi összesító tábla alapján
került benyújtásra:

is _ mint ahogyan eddig minden évben- kérelmet
támogatott járási START közmunkaprogramok

Szociál is jelleg Íi prog ramelem keretéb en 1 2 fő fögta l koztatása

A program
megvalósításának kezdete 2021.03.01

A program
megvalósításának vége 2022.02.28

A program teljes vissza
nem téritendő támogatás
összege

17 654 221 Ft



Kötelező önerő összege 0Ft

Szociális jellegíi programelem keretében a telies összeo 17 654 221.-Ft, azaz
tizenhétmillió-hatszázötvennégyezer-kettőszázhuszonegy forint.

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemrő! és a hozzá
kapcsotódó egyes törvények módosÍtásáróI szótó 2011. évi GXXVttt. törvény 46. s (4)
bekezdése biztosítja' amely kimondja:
,,Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviseló{estületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskorét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megsztintetéséről, ellátási, szolgáltatási kozeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.''

Munkakör
(8 órában)

Támogatás
alapja

(bérköltség
.Fufőlhó)

Támo_
gatás

mérték
e o/o

Létszám
(fő)

Támogatás időtartama
(_tól _ig)

Támogatás
összege (Ft)

Eovéb Üovintéző 1 10 815 100o/o 1 2021 .O3.0 1 -2022.02.28 'l 432836
Egyéb, máshova
nem sorolható
egyszerű
szolgáltatási és
szállítási foolalk._Ú 85 000 lOOo/o 10 2021 .03.O 1 -2022.02.28 10 990 560
Munka-és
termelésszervező 93 525 100o/o 1 2021 .03.O 1 -2022.02.28 1 209 276

Mindösszesen: 12 13 632 672

Beruházási és
dolooi költséoek 4021 549 100o/o 4 021 549

Kötelező önerő
összeoe 0 0

Mindösszesen: 17 654221



HATAROZATI JAVASLAT

Tárgy: 202112022. évijárási startmunka mintaprogram - Szociális jellegű programelem
indítása

Simonné Sinkó Erika Ótotoear község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szőlő 2011. évi C)fiVlll' törvény 46. s (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a Magyarország Kormánya á]taI a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
2712021. (!.29') Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel
a KépviselőtestÜlet hatáskörében eljárva azalábbi döntést hozom:

A Képviselő_testület hatáskörében eljáró Simonné Sinkó Erika polgármester a
Képviselő-testület tájékoztatásával egyideiűleg 12 Íő regisztrált álláskereső, valamint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy (a továbbiakban
álláskereső) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a
proiekt megvalósításához hozzá4árul, mindösszesen 17 654 221.-Ft, azaz
tizenhétmillió_hatszázötvennégyezer_kettőszázhuszonegy forint osszegű vissza nem
térítendő támogatás felhasználásához.

Errőlértesítést kap:
@orgarmesrele
2./ Földeák-Ótoneax kozségek jegyzője
3./ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoport
4./ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkaügyi előadó

Óföldeák, 2021. március í7.

Simonné Sinkó Erika ch
polgármester



oftildeák Község Polgármesterétől
6923 oÍtildeák, Bajcsy_Zs. E. u.2.
Tel./fax: 621295-603

Ikt.sz.: 1202t
IJ gyintéző: Kovács Ágnes

Előterjesztés r.
Tárgy: Falugondnokok Duna-Tisza

Közi Egyesülete együttműködési
megállapodás iránti kérelme

Ónitoeet Község Önkormá nyzatának
Képviselő_testülete

Ónitaeet

Tisztelt Képviselő_testiilet!

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködési megállapodási
kérelemmel fordult Ónotaeat Községi Önkormán yzathoz.

Az Egyesület végzi a hálőzatépítő munkát, tátmogatja a falugondnokságok szakmai
munkáját, 4 falugondnoki települések páIyázatait; képzéseket' szakmai taláIkozőkat
szervez' forumot biztosít az aktuális kérdések megvitatására.

Az együttműködési megállapodás szerint a támogatás összege 2O2t. évre
falugondnoki szolgálatonként 2 l.000.- Ft.

Az e|őtefiesztés mell ékleteként c sato lom az e gyüttmtiködé s i me gállapodást.

Tisztelt Képviselő_testület!

Fentiek alapján az a?ábbi határozatljavaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testiilet
elé:

Határozati javaslat 1.

Simonné Sinkó Erika Ótitoeat község Polgármestere a katasztrófavédelemr<íl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201t. évi CXXVII. törvény
46.$ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a MagyarországKormánya áItal a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l202l.(I.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testÍilet hatáskörében eljárva, a
Falugondnokok Duna-TiszaKözi Egyesülete (postacím: 6000 Kecskemét, Kölcsey u.
21.) támogatás iránti kérelméről az alá,ü)bi döntést hozorn:

Simonné Sinkó Erika Órotaeat község Polgármestere a kátaszttőfavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2O|1. évi CXXVII. törvény
46.$ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, aMagyarországKormánya álta| a



veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l202l.(L29.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel, a Képviselő-testtilet hatáskörében eljáwa, csatlakozni
kíván az Egyesü|ethez, mint pártoló tag 21.000.- Fíévi hozzájárulással.

Határozati javaslat 2.

Simonné Sinkó Erika Órotaeat község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20|l. évi CXXVII. törvény
46.$ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, aMagyarország Kormánya által a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l2021r.G.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testtilet hatáskörében eljárva' nem kíván
csatlakozni az Egyesülethez, mert az önkormányzat 202l. évi költségvetése
forráshiányos.

Erről értesítést kap:
- Ónotoeat község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormán yzati Hiv atal jegyzője
- Falugondnokok Duna-TiszaKözi Egyesülete - Kecskemét
- Zsarkő József falugondnok
- Földeáki KoH Ónitaean Kirendeltsége - pénzügyi előadó

oföldeák, 2o2lmárcius 17.

Simonné Sinkó E.iku *l,
polgármester



Együttműködési megállapóoas

' ' ' ',, t 
' '

A Falugondnokok, Duna-Tisza'Közi''EgyesÜlete együtt'' kíván működni
Órtilaeát Önkormányzatávat a . falugondnöki hálózat eredményes
működtetése érdekében.

AFalugondnokokDuna.TiszaKöziEgyesÜleteénnekérdekében.

. támogatja a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös
céljait

o tanácsadással, hetyszíni látogatással, páIyázati segítség nyújtásával segíti úi
falugondnoki,tanyagondnokiszolgátatoklétrejöttét

. hozzájárul a szakmai információk gyors terjesztéséhez, folyamatosan
kapcsolatot tart a fatugondnokokkal, az önkormányzatokkal, állami
szeruezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, a falugondnoki hálózattal, a
hálózat civil segítőivel, kapcsolatot épít ki az üzleti szektorok felé

. tanácsadói, szakértői szolgáttatásokat nyújt

. ké.pzéseket, továbbkgpzésltet, szakmai',tá!átrozótat szervez l ' ' :

. fórumot biztosít a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek
megvltatására és a kialakított szakmai álláspontot, a közösségi érdeket
kívá nja képvisel ni regloná I is. és országoó S2inten, :a' dontéshozata l ba n.

. a falúgondnoki telepúlések pályázatait támogatja

a-

Órotaeát Önkormányzata az EgyesÜlet pártoló tagjaként az egyesÜlet
m ű ködéséhez hozzájárul.

A megállapodás szerint a támogatás összege 2o2L. évre falugondnoki
szolgálatonként 21.ooo.-Ft (Huszonegyezer Ft) összesen 21.000,-Ft, metyet az
Egyesületszámlájárautal(oTPtt737002:.'20364300).

órolaeák,2}ll.január6'

l-'nh
Csörszné

az egyesÜlet
polgármester


