Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2009. május 11-én 0845 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Dr. Sümegi Sándor elnök és 4 bizottsági tag: Rózsa József, Kószó Tamás, Kiss
Sándor, Erdődi Károlyné, Tóth Tamás
Távol maradt:Gyenge Balázs (jelezte távolmaradását)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella HKTT
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője,
Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh
Attila ÁSOTT-TELSZO Kft. végelszámolója, Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai,
Kondor Árpádné Mórahalmi Munkaügyi Központ Vezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Karsai Éva jegyző, Pőcze Levente képviselő, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, Kondor Árpádné
Mórahalmi Munkaügyi Központ Vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Bodor Krisztina igazgatási ügyintéző
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az elnök és 5 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
Dr. Sümegi Sándor elnök: A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú)
meghívóban foglaltak szerint az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Egyebek
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a napirendre tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
29/2009. (V.11.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. május 11-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. május 11-én 0845 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
I. napirendi pont
A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében átadja a szót
Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Rövid összefoglalásként elmondja, hogy az Önkormányzat
közfoglalkoztatási tervét a februári ülésen fogadta el a Képviselő-testület. Változást
jelentett a jelzett létszámbővítési javaslat. Amikor az első közfoglalkoztatási terv elkészült,
nem kalkuláltak a Strandfürdő üzemeltetési feladataival, illetőleg azzal, hogy a külterületi
hulladékszállítási is önkormányzati feladat lesz, valamint a külterületi útkarbantartás is az
Önkormányzathoz kerülő feladat lehet. Ami még a létszámbővítést indokolja, az az, hogy
az előző években elég nagy számban kapott az Önkormányzat bértámogatást, az idei évben
azonban ezt jobbára vállalkozások kapják. A Bizottság elé terjesztett terv már az egész évet
átfogja a létszámok tekintetében. Egyeztetésen vett részt a rendelkezésre állási
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támogatással és közfoglalkoztatással kapcsolatban, melyre a kistérségi önkormányzatok
meghívást kaptak. Elmondja, hogy megfogalmazódott benne, Kirendeltség-vezető
Asszonny felé az, hogy megfelelő indoknak minősül –e a közfoglalkoztatási terv
módosítására az, hogy a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat többletfeladatokat
kapott az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolása miatt. Kirendeltség-vezető
Asszonynak is az volt a véleménye, hogy ezt előre nem lehetett látni, viszont a fentiekben
említett feladatok kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok, melyeket el kell látni. A
jelenlegi önkormányzati struktúrában a RÁT-osok foglalkoztatása az, ami az
Önkormányzat számára a legkisebb anyagi terhet jelenti. Az egységes terv és a módosítás
indokai megküldésre kerültek a Mórahalmi Munkaügyi Központ részére, így a terv
véleményezése megtörtént. Elmondja, hogy a mai napon a közfoglalkoztatási terv
módosítását a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal is tárgyalni fogja. Felkéri Kondor
Árpádné Kirendeltség-vezető Asszonyt, hogy ismertesse a terv módosítására vonatkozó
véleményét. Elmondja, hogy a korábbi szociális segélyezés kapcsán felmerült a Képviselőtestület részéről, hogy magas a segélyezettek aránya. Ha azonban az ügyfél megfelel a
jogszabályban előírt feltételeknek, az ellátást meg kell állapítani. Amennyiben a
közfoglalkoztatási terv módosítását a Képviselő-testület elfogadja, megpróbálja az
Önkormányzat az összes RÁT-ost behívni. Ennek oka, hogy szeretné az Önkormányzat
leszűrni azt, hogy van –e olyan támogatott, aki elzárkózik a munkavállalástól, és ebben az
esetben lehetőség van az ellátás megszüntetésére. Sajnálatosnak tartja, hogy a RÁT-ban
részesülők orvosi igazolást hoznak arról, hogy nem tudnak adott feladatokat ellátni. Ehhez
a közfoglalkozatáshoz kapcsolódik egy kötelező orvosi vizsgálat. Ezt a vizsgálatot végző
orvos sem tud a fentiekben említett orvosi igazolásokkal mit kezdeni. Ha valaki
megalapozott orvosi igazolást hoz arról, hogy nem tud nehéz fizikai munkát végezni, és ezt
az Önkormányzatnál közfoglalkoztatás kapcsán működő orvos is alátámasztja, akkor az
ellátást nem lehet megszüntetni. Elmondja, hogy már volt 5 fő, aki elzárkózott a
munkavégzéstől. A cél az, hogy megpróbálnak mindenkit munkába állítani, akit nem
lehetséges, meg kell vizsgálni az okokat, lehetőség szerint megszüntetni az ellátást.
Kondor Árpádné Kirendeltség Vezető: Elmondja, hogy az „Út a munkához program” úgy
indult, hogy a tavaly még rendszeres szociális segélyben részesülőket felül kellett
vizsgálnia az önkormányzatoknak, és azokat, akik képesek munkát végezni, egy
rendelkezésre állási támogatásban részesíteni és részükre közcélú foglalkoztatást szervezni.
A munkára kötelezettek közül egy speciális kört alkotnak azok, akik 35 éven aluliak, és
nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel. Számukra az általános iskolai képzettség
megszerzése, vagy olyan kompetenciák megszerzése a cél, amellyel egy szakmát
megszerezhetnek. A Mórahalmi Kistérség ilyen szempontból jól áll a többi kistérséghez
viszonyítva. 4 olyan fő van, akinek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége.
Ásotthalmon nincs ilyen típusú probléma. A közfoglalkoztatatási terv elkészítése sürgető
volt minden önkormányzat számára, és igyekezett mindenki elkészíteni, mert az
Államkincstár által a foglalkoztatási költségeinek megtérítése bizonyos korlátozásokkal
járt, ott, ahol nem volt közfoglalkoztatási terv. Nem lehetett mindent előre látni, és vannak
olyan települések, ahol indokolt a közfoglalkoztatási terv módosítása, mint jelen esetben is.
Az előterjesztett közfoglalkoztatási terv tartalmazta a kellő indokokat, melyek a módosítást
szükségessé tették, jogszabály előírásai szerint. Az a közfoglalkoztatási terv, melyet most
véleményezett, tartalmazta azokat az elemeket, melyeket a jogszabály előír. A 8 általános
iskolai végzettségűek száma kevesebb a kimutatott adatokban, mint ahány ilyen
munkakörre közfoglalkoztatást tervezett az Önkormányzat. Az önkormányzatnak
lehetősége van egyel kevesebb iskolai végzettségűnek felajánlani a munkalehetőséget.
Örülne, ha változást lehetne azon a téren, hogy ne csak a 8 általános iskolai végzettséghez
kötött munkakörökben javasolná, hogy legyen közfoglalkoztatás, hanem esetleg magasabb
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iskolai végzettségnél is. A kistérségi adatokat tekintve elmondja, hogy 400 rendszeres
szociális segélyes volt az elmúlt évben. A tervek alapján úgy tűnik, hogy mintegy 54-60%nak lesz előreláthatóan munkalehetősége közcélú foglalkoztatás keretében. A
közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban ennyi kiegészítést gondolt tenni, a felmerülő
kérdéseket szívesen megválaszolja. Elmondja, hogy Ásotthalom települést tekintve 24%kal nőtt a munkanélküliség, az előző évhez képest.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdése nincs, de mint érdekességet, szeretné elmondani, hogy
miközben a településen 24%-os a munkanélküliség, nagyon sok ember Ásotthalomra jár
dolgozni más településekről, melyet sajnálatosnak tart, ekkora munkanélküliség tükrében.
Szintén sajnálatosnak tartja azt is, hogy az elmúlt években Ásotthalmon munkahelyteremtő
beruházások nem történtek.
Kondor Árpádné Kirendeltség Vezető: Elmondja, hogy amikor a Kirendeltségen
ásotthalmi lakosokat igyekszenek kiközvetíteni munkahelyekre, sok esetben előfordul,
hogy a munkavállaló visszautasítja a felajánlott állást, és közlekedési nehézséggel
indokolja ezt. Nehéz megítélni a Munkaügyi Központból, hogy valójában a munkavállaló
tényleg milyen messze lakik a közforgalomtól, és mennyire okoz nehézséget a közlekedés.
Szeretne segítséget kérni az Önkormányzattól, hogy aki jártas a közlekedést, és annak
elérését tekintve, tájékoztassa Őket ilyen esetekben. Véleménye szerint ha munkavállalói
oldalról tekintik a dolgokat, nem minden esetben „éri meg” a munkavállalónak a felajánlott
állást elfogadni, tekintve az egész napos távollétet, ruházatot, stb. Vannak olyan emberek,
akik mezőgazdasági tevékenységet is végeznek, és pont azon időszakban kellene otthon a
szükséges tevékenységeket elvégezni, melyből jövedelmük származna, amikor neki esetleg
ugyanazt a mezőgazdasági munkát máshol alkalmi munkásként kellene elvégeznie. Nem
lehet általánosítani, hogy az emberek nem szeretnek dolgozni, mert vannak nehéz
helyzetek.
Erdődi Károlyné bizottsági tag: Nagyon jónak tartja, hogy munkával keressék meg az
emberek a megélhetésükhöz szükséges pénzt, azonban ez a munkáltatókat nehéz helyzetbe
hozza, mert ezeknek a munkavállalóknak probléma van a munkához való hozzáállásukkal,
a munka minőségével, valamint sokszor nehéz biztosítani a vagyonvédelmet, vagy a
titoktartási kötelezettséget.
Kiss Sándor bizottsági tag: Elmondja, a munkába járás és emberi hozzáállás kapcsán,
hogy évtizedekkel ezelőtt is megoldották az emberek az ingázást, a be és hazautazást,
pedig akkoriban még nem volt ilyen sűrű buszközlekedés.
Pőcze Levente képviselő: Az alapcélokkal, az elhangzottakkal egyetért. Elmondja, hogy
nem gondolta, hogy a munkanélküliek aránya 24%, melyet nagyon magasnak tart. Kérdezi,
hogy a Munkaügyi Központnak esetleg vannak –e, vagy lehetnek –e olyan eszközei,
lehetőségi, hogy ez a szám alacsonyabb legyen? Véleménye szerint a munkanélküliek
jelentős része tehet arról, hogy munkanélküli. Nem fogadná el a visszautasító
nyilatkozatokat, mely jelentős részük nem takarja a valós helyzetet.
Kondor Árpádné Kirendeltség Vezető: Elmondja, hogy a kistérségben 8000 alkalmi
munkavállalói kiskönyv került kiadásra. A visszautasítás indokainak elfogadását tekintve
elmondja, hogy a Munkaügyi Központban nem ismerik a térség, település sajátosságait, és
utal az előzőekben kért segítségre, valamint az elkövetkezőkben az utazási nehézségek
tekintetében úgy fognak eljárni, hogy nem fogják elfogadni ezt a visszautasítás indokaként.
Ha valakit kényszerrel közvetítenek ki egy munkára, valószínűleg a munkavállalónak is

5
olyan lesz a hozzáállása. A munkáltatónak pedig a megélhetése múlik az elvégzett
munkán, nem fognak vergődni olyan emberekkel, akik nem megfelelően dolgoznak.
Jogszabály alapján, ha valaki nem fogadja el a felajánlott munkát, akkor törölni kell a
nyilvántartásból, és csak 60 nap múlva lehet újra regisztrálni. Ez azt jelenti, hogy törlést
követően két hónap múlva az ügyfél megjelenik a Munkaügyi Központban, és az egész
kezdődik elölről. A regisztráció jelenleg annyit jelent, ha valaki talál egy foglalkoztatót és
támogatással akar elmenni, akkor feltétel a regisztráció. Hetente 50-60 felszólító levelet
küldenek ki, mert nem jelennek meg az ügyfelek. Ha bejön az ügyfél, túl sok értelme nincs
kizárni, mert két hónap múlva ismét regisztrálni kell. Nincs eszköze a Munkaügyi
Központnak. A regisztrációnak tulajdonképpen nincs sok előnye. Nagyon összetett ez a
dolog. Aki pénzt kap, az csak három hónap múlva igényelheti újra a támogatás
megállapítását.
Kása Gabriella Tagintézményvezető: Sokszor olyan emberek kerültek, kerülnek
munkanélkülivé, akik nagyon akartak, akarnak dolgozni, tehát nem lehet általánosítani. Az
érdemtelenek mindig meg fogják találni a kiskapukat. A Tagintézmény részéről felajánlja
Nyerges Istvánné tanyagondnok segítségét a Munkaügyi Központnak, az előzőekben kért
segítségnyújtás kapcsán. A szabályozások terén is vannak kiskapuk.
Dr. Karsai Éva jegyző: Ebben az időszakban a legnehezebb munkára fogható embert
találni, főként a mezőgazdasági munkák idényjellege miatt.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy mit jelent az anyagiakat tekintve a
létszámbővítés:
Dr. Karsai Éva jegyző: 5% az, amit az Önkormányzat a bértömegből áll, 95%-ot
finanszíroz az állam, és 50%-os a járuléktámogatási kör. Az étkezési hozzájárulás 100%osan önkormányzati finanszírozású. Ez a legolcsóbb foglalkoztatási mód jelenleg.
Kondor Árpádné Kirendeltség Vezető: Minimálbér esetén 16.000-, Ft-ban kerül egy havi
foglalkoztatás.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Az értékteremtő, manuális munka értékét kellene
valahogy visszaállítani, megteremteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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30/2009. (V.11.) SZISB határozat
Tárgy: A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
Egyebek
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 2009. május 11én 945 órakor befejezte.

Kmf.
Dr. Sümegi Sándor
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Bodor Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

