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Tájékoztató Téglás Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. február 14.-ei testületi ülésén elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
2013. január 1-jétől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a
finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került, így a feladatokhoz kötődő támogatások egy
részét is átirányították a központi költségvetésbe. Ennek következtében új finanszírozási struktúra alakult ki, mely elszakadt a normatív támogatási rendszertől.
A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés támogatása a 2012. évi
támogatásnak 62%-a, továbbá a feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források
közül kikerült a helyben maradó személyi jövedelemadó és a gépjárműadó 60 %-a.
A rendelkezésre álló források, és az ellátandó feladatok számbavétele után a 2013. évi a költségvetési rendeletet 880.545 e Ft bevétellel 894.642 e Ft kiadással fogadta el a Képviselő-testület.
A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -14.097 e Ft, amit az előző évi maradványból
finanszíroz az önkormányzat.
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően az újonnan bevezetett feladattámogatási rendszer és
saját bevételeink nagysága határozza meg. Bevételeink 51 %-a állami támogatás, 34 %-a saját
bevétel ( helyi adók és intézményi működési bevételek), 13,5%-a átvett pénzeszköz( OEP-től és
társulástól), 1,5%-a előző évi maradvány.
Az önkormányzati kiadások 93,6 % működési kiadás, melynek 40%-a bér,10%-a járulék, 29%-a
dologi kiadás, 19%-a szociális juttatás, 2%-a működési célú pénzeszköz átadás.

A kiadások csupán 6,4% felhalmozási jellegű. A finanszírozási rendszer és a saját bevételi lehetőségeink korlátai a fejlesztési és felújítási jellegű kiadások mérséklésére kötelezi az önkormányzatot.
Ebben az évben energetikai pályázatok benyújtására kerül sor az intézmények fűtéskorszerűsítésére
és energia ellátására. Sajnos a pályázatok többsége olyan feltételekkel került kiírásra, hogy nincs
lehetőségünk pályázni.
Az 5000 fő feletti önkormányzatok esetében az állami adósságátvállalás folyamatban van, a
tervezett 50% adósságátvállalásról a megállapodás aláírására 2013. február 28.-án került sor.
A 2013. évi költségvetésben az iskola már nem szerepel, mivel szeptembertől egyházi fenntartással
működik. Az iskola működésében ez nem jelentett negatív változást, az önkormányzatnak viszont
jelentős megtakarítást jelent. Az élet is igazolta a Képviselő-testület átgondolt, felelősségteljes
döntését, hiszen az iskola továbbra is az eddigiekhez hasonlóan jó feltételek között működik és az
önkormányzat forráshiány nélkül, stabilan gazdálkodhat ebben az évben is. Ellenkező esetben a
költségvetésben 40 millió Ft működési hiánnyal kellene számolni, ezt pedig kigazdálkodni már
nem lehetne.
Lehetőségeinkhez igazodó takarékos és fegyelmezett gazdálkodással látjuk el önkormányzati
feladatainkat. A rendelkezésre álló erőforrások bővítése érdekében a feladatok megvalósításához
pályázati és egyéb külső forrásokat igyekszünk bevonni.
Az önkormányzat az idei évben is a Polgármesteri Hivatal előrelátó, szakszerű előkészítésének
köszönhetően képes lesz stabilan és hatékonyan működtetni minden intézményét, ellátni a
kötelezően teljesítendő és az önként vállalt közszolgáltatásokat.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Betekintő a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület életébe

Nyílt napok az óvodában

A jól sikerült házi borverseny után a Megyei Borversenyen és a Hajdúhadházi Városi Borversenyen is kimagaslóan szerepeltek a téglási borok. Sem színben, sem kezelésben sem pedig ízvilágban nem találtak hibát a jól felkészült zsűri tagjai.
A Megyei eredmények:
Fehér bor kategóriában: Ezüst érem: Hordozó János
Vörös bor kategóriában:
Arany érem: Fejszés Imre, Hegedűs Miklós mind két borával
Ezüst érem:Kukucska Mihály, Molnár János, Szabó László
Bronz érem: Fejszés Imre
A Hajdúhadházi Városi Borverseny eredményei:
Fehér bor kategóriában:
Különdíj: Fejszés Imre, Kerékgyártó András
Vörösbor kategóriában: Arany érem: Drén András
Különdíj: Fejszés Imre
Ezeken a borversenyeken nem volt vesztes, mindenki győztesnek érezhette magár, és büszkék lehettek a finom boraikra.

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket, óvodai nyílt napjainkra, 2013. március 18.-án és 19.-én
(hétfő, kedd) csoportjainkba. Lehetőséget kínálunk, hogy bepillantást kapjanak
óvodánk hétköznapjaiba és gyermekük óvodai életéről, benyomást szerezzenek.
Tisztelettel számítunk érdeklődésükre.

Nyitott ovi
Kedves leendő Szülők, Gyerekek!
Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és felnőttet NYITOTT
ÓVODAI NAPJAINKRA 2013. március 25-én hétfőn, és 2013.
március 26-án, kedden 09.30 – 12.00 óra között, óvodánk valamennyi
csoportjába. Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy már a beiratkozás
előtt ismerkedjenek a szülők, és a gyermekek, óvodánk környezetével,
csoportjaival, az itt dolgozó felnőttekkel. Számítunk érdeklődésükre!
Az óvodai kollektíva nevében:
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 1-jével a Hajdúhadházi Járási
Hivatal Téglási Kirendeltségének (Okmányiroda) ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint változik
Hétfő: 8.00-13.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 8.00-13.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

Meghívó
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és kedves családját az 1848. március 1515-ei
forradalom 165. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre

2013. március 1515-én (pénteken).
Program:
10.30 órakor Koszorúzás a református templomkertben lévő kopjafánál
Igét mondanak településünk történelmi egyházainak vezetői
11.00 órától Városi ünnepség a Moziban
Ünnepi beszédet mond: Czibere Béla polgármester
A műsorban közreműködnek: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói és a Téglási Majorett csoport
Czibere Béla s. k. polgármester

Vatai Imréné s. k. címzetes főjegyző

Élelmiszercsomagok rászorulóknak
Az elmúlt évben Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtott, „EU Élelmiszersegély program
2012” sikeres pályázat eredményeként február 12-én 500 fő részére élelmiszer csomag került
kiosztásra. A Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás értelmében a legrászorultabb személyek kerülhettek be a pályázatba, akik a létminimum közelében
élők, illetve kisnyugdíjasok.
A szociális ellátásokban részesülők nyilvántartásából került
kiválasztásra az 500 fő. Az élelmiszer segély 1800 kg
vitaminozott lisztet, 648 kg. 4 tojásos rövid cső, 896 kg.
4 tojásos spagetti tésztát, és 357 kg omlós kekszet tartalmazott. Örülünk, hogy Téglás Város Önkormányzat a pályázat
révén tudott segíteni a rászorulóknak. A jövőben is
igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni a
további segítségnyújtáshoz.

Nőnapi köszöntő
Kedves Téglási Hölgyek!
Köszöntőmet egy Széchenyi István idézettel kezdem, mert úgy gondolom, a nők és asszonyok egyik
legszebb éltetése:
„Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! Tiszteletem és szeretetem jeléül ezen kis munkám ajánlását. ...
mert annyi Nemes és Szép, ami az emberiséget felemeli, a Ti Nemetek műve. Ti viszitek karjaitokon
életbe a kisded nevendéket, s jó Polgárrá Ti nevelitek; a Ti nemes tekintetetekbül szí a férfi lelki erőt
s elszánt bátorságot. S ha léte alkonyodik a Haza ügyében, Ti fontok koszorút homloka körül. Ti
vagytok a polgári Erény s nemzeti egység védangyali, mely Nélkületek higgyétek soha ki nem fejlik
vagy nem sokára elhervad, mert Ti vontok minden körül bájt, s életet. Ti emelitek egekbe a port s
halhatatlanságra a halandót. Üdvözlet és hála Nektek!”
Oly sok mindenért lehetne köszönetet mondani akkor, amikor az év egy napját a nőknek szenteljük.
Jómagam is nőkkel vagyok körülvéve az otthonomban és a munkahelyemen egyaránt. A türelem, a
segítőkészség, a kedvesség, a megértés és támogatás az, amit a hölgyeknek meg kell köszönnünk
ezen a napon. A férfiak számára a nőnap egy kicsit a jóvátétel napja is. Hiszen nap mint nap gyűlik
az adósság amivel a nőknek tartozunk. Utolérjük-e valaha magunkat? Aligha. De ezen a napon
törleszthetünk egy kicsit az adósságból. Városunk számára nagyon fontosak a hölgyek. Önkormányzatunk valamennyi intézményében a nők vannak többségben. Legyen az szociális gondozás,
gyermekgondozás, az oktatás, a művelődés – mindenhol szép számmal dolgoznak értünk a nők.
Köszönet nekik azért, hogy munkájukat kimagasló tehetséggel, szorgalommal és elhivatottsággal
látják el, holott tudjuk este kezdődik otthon az újabb műszak, amikor a család motorjaként kell
helytállni. Éppen ezért megérdemli minden egyes nő, hogy ünnepeljük őket, de az év minden napján
bizonyítanunk kell számukra, hogy a szívünkben élnek és szeretjük őket.
Kívánom minden Téglási Hölgynek, hogy az őt körülvevő férfiak ne csak ezen a napon mutassák ki
köszönetüket mindazért, amit Önöktől kapnak, hanem az év minden napján.
Téglás Város Önkormányzata, Képviselő-testülete és a Magam nevében a Nemzetközi Nőnap
alkalmából őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm városunk hölgy lakóit.

Czibere Béla polgármester

VÁROSI HÍREK
Kiállítás a művészeti iskola fennállásának 10. évfordulója alkalmából
A művészeti iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból rendeztünk a szakirányban továbbtanuló volt tanítványainknak kiállítást, amely 2013.02.22-én 17 órakor
nyílt meg a Városi Könyvtárban. A kiállítók többsége iskolánk grafika tanszakának tanulója volt, azonban a grafika tanszak csak 10 éve működik, ezért a kiállítók között többen vannak, akik a grafika tanszak
elődjének számító rajzszakkör tagjai voltak. A megnyitón felléptek iskolánk zenei tanszakos növendékei
és tanáraik. Elóször Szilágyiné Bodnár Erzsébet iskolánk igazgatónője beszélt a
tehetséggondozásról, majd Czibere Béla polgármester úr nyitotta meg a kiállítást. A kiállítás 2 hétig
látható.
Kiállítók :
Gargya Fanni- a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Képzőművészeti tagozatos osztályába jár, 9. évfolyamos.
Sain Vivien Kós Károly Művészeti Szakközépiskola 9. évfolyamos
tanulója divattervező és textilrajzoló szakon.
Tóth Emese – 9. évfolyamos tanuló a Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában alkalmazott grafikus szakon.
Kegyes Brigitta jelenleg a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola 9.
évfolyamos tanulója. Ötvös szeretne lenni.
Oláh Kitti - Abigél Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. AMI Szakképző
Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola Képzőművészeti
tagozatos osztályába jár, 11. évfolyamos
Kiss Imre - Kós Károly Művészeti Szakközépiskola utolsó éves tanulója.
Szabó Márk- jelenleg a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola végzős tanulója, ahol ötvös szakmát
tanul.
Rácz Viktória - Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola - Képzőművészeti tagozatos osztályának végzős tanulója.

Tóth Anita 2012-ben végzett a Kós Károly művészeti Szakközépiskola textilrajzoló és modelltervező
szakán.Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola hallgatója, Képi ábrázolás szakot végez
Hancsovszki Norbet - A Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában elektronikus-grafikus és
képszerkesztő szakon végzett 2011-ben, jelenleg a Nyíregyházi Főiskola környezetkultúra és testnevelőedző szakos hallgatója.
Kovács Gábor- 2009-ben végzett A Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában elektronikus grafikus
szakon,jelenleg a Nyíregyházi Főiskola képi ábrázolás –festészet szakos hallgatója .
Petrus Mária A Kós Károly Művészeti Szakközépiskola tanulója volt. A legkedvesebb hobbija a rajzolás.
Kóka Krisztina- Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti tagozatos osztályába járt, 2003-ban végzett. Ezután a Nyíregyházi Főiskola rajz- vizuális kommunikáció szakát
végezte el, grafikára szakosodott.2008-ban végzett.
Csobán Éva- a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti tagozatos
osztályába járt, majd a Nyíregyházi Főiskola hallgatója volt. 2007-ben végzett rajz- vizuális
kommunikáció szakon.

Abszolút Csapatbajnokság

Közkedvelt a Bowling pálya

MB1-es Abszolút Csapatbajnokságot rendeztek hétvégén Tégláson. A verseny rangját emelte,
világ és európai olimpikonok és magyar bajnokok indultak. Többek között: Feri Attila, Farkas
Zoltán, Budai Attila, Szoboszlai Richárd, Antal Sándor, Törő András. A Színvonalas versenyen papírforma igazolódott be , a megerősödött NYVSC szoros küzdelemben megszerezte az
első helyet Kisújszállás előtt. A 3. helyet megszerezve a Téglás Hajdu Ipari VSE fiatal legénysége bebizonyította, hogy helye van az MB1-be, akik szintén magyar bajnokok, diákolimpiai
bajnokokat sorakoztattak fel és ezzel Hajdú-Bihar megye egyetlen MB1-es csapata állt helyt.
III. Hely Téglás Hajdu Ipari VSE.
Brázda Rudolf 202.30 pont +50 pont
Láposi Norbert 189.52 pont
Takács László 214.07 pont
Törő András 256.26 pont
Antal Sándor 275.29 pont +30 pont
Össz: 1217.44 pont

Dóró Antal Emlékverseny
Hajdú-Bihar megye bajnok csapata Téglás Hajdu Ipari
VSE.Ezzel a győzelemmel 15-éve zsinórban veretlenül végeztek.
Eredmény:
1/ Téglás Hajdu ipari VSE 2/ Biharnagybajom, SE
3/ Gázláng SE
Hajdú–Bihar Megye legeredményesebb versenyzője Antal Sándor Téglás Hajdu ipari VSE.
Dóró Antal országos súlyemelő emlékverseny eredménye:
1/Téglás Hajdu Ipari VSE
2/Kisújszállás SzSE
3/ Biharnagybajom SE
Korosztályok legeredményesebb versenyzői:
Serdülő: Brázda Rudolf
Téglás Hajdu Ipari VSE
Fiú: Szegedi Ádám
Téglás Hajdu Ipari VSE

Az elmúlt év végén a sportpályán átadott Bowling pálya a megnyitás óta folyamatosan működik
péntek- szombat- vasárnapi nyitva tartással. Egyre többen látogatják a pályát, a sportolási lehetőségen
túl rendszeresek a családi, baráti és társasági rendezvények. Továbbra is szeretettel várjuk településünk
valamennyi korosztályát, hogy ismerjék meg városunk új sportlétesítményét és az általa kínált lehetőségeket a szabadidő kulturált eltöltésére.
Nyitva tartás:
Péntek: 14.00-22.00
Szombat: 14.00-22.00
Vasárnap: 14.00-22.00
Játék ára: 1500 Ft/óra/pálya
Foglalási lehetőség: 06 20 488 4420-as telefonszámon ifj. Filep Miklósnál lehet.
Facebook elérhetőség: http://www.facebook.com/teglas.bowling
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 1-jétől a háziorvosok rendelési ideje az
alábbiak szerint változik:
Dr. Barta Károly

Dr. Silye Mihály

Dr. Tóth László

Hétfő

7.00-12.00

13.00-18.00

8.00-13.00

Kedd

8.00-13.00

7.00-12.00

13.00-18.00

Szerda

13.00-18.00

8.00-13.00

7.00-12.00

Csütörtök

7.00-12.00

8.00-13.00

13.00-18.00

Péntek

8.00-13.00

13.00-18.00

7.00-12.00

Értesítés éleslövészetről

STARTMUNKA PROGRAM

Az 5. Bocskai István Lövészdandár tájékoztatja a lakosságot, hogy a hajdúhadházi
helyőrségi lőtéren 2013. március 19-20-21-én éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik
a lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér területén (08/1,0111,0112,01
13 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

A Belügyminisztérium 2012 augusztusában a közfoglalkoztatás
támogatására Startmunka elnevezéssel pályázatot írt ki.
A kistérségi szinten megvalósuló mintaprogramok főbb tevékenységi területei:
- értékteremtő program,
- mezőgazdasági projektek: növénytermesztés, állattenyésztés,
- közúthálózat javítás,
- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,
- mezőgazdasági utak rendbetétele,
- közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása.
A pályázatok elbírálása a Belügyminisztérium hatásköre illetve a
munkaügyi központ feladata.
Önkormányzatunk 7 projektre ( térkőgyártás, erdőtelepítés, mezőgazdasági növénytermesztés, közutak rendbetétele, hulladékkezelés,
vízelvezetési projekt, mezőgazdasági földutak karbantartása)
nyújtott be pályázatot.
A pályázati kiírás alapján, 2013. február 1-től a programban részt
vevőkkel munkaszerződés megkötésére lett volna lehetőség.
A központi szabályozások miatt és a központi döntés folyamatának
elhúzódása végett, a támogatási szerződés aláírására 2013. február
28-án került sor. A hét projektből eddig három sikeres elbírálásban
részesült. Szerencsésebb lett volna számunkra, ha legalább a projekt
indítása előtt két héttel sor kerül a támogatási szerződés aláírására,
abban az esetben kellően elő lehetett volna készíteni a március
01-jei kezdést. A 2012. évi közfoglalkoztatotti bérezésre vonatkozóan a 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése vonatkozott, ezt módosította január 1-től a 421/2012 (XII.29.) Korm.
rendelet, aminek értelmében a közfoglalkoztatotti bruttó minimálbér
71.800,-Ft-ról 75.500,-Ft-ra emelkedett.(aminek a nettó összege
49.453,-Ft) Ez a változtatás szintén a pályázatunk átdolgozását
igényelte.
A Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság 2013. február 19-én
kelt levelében arról tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy a
Kormány felmérte a bérfizetés gyakoriságának kérdését. A felmérés
eredményeként azt állapította meg, hogy a közfoglalkoztatásban
érintettek a havi bérfizetést részesítik előnyben, ezért a Kormány a
bérek havi átutalással történő kifizetéséről döntött. Ez a döntés a
mai napig jogszabályba nem került beépítésre.
A startmunka program eddig elnyert projektjei révén 40 főnek
tudunk munkát biztosítani.
A Startmunka programban napi 8 órában történő foglalkoztatásra
van lehetőségünk
A projektek az alábbiak szerint valósulnak meg:
- Térkőgyártás melyben 12 fő dolgozik 2013. március 01-től 2013.
december 31-ig. Program célja: az előállított térkőből közpark
térkövezése, sétányok kialakítása, közterületeken illetve
intézmények területén lévő járdák rekonstrukciója.

A 2012. év 8. hét 8. számban megjelent helyi adókkal kapcsolatos cikk kiegészítéseként az alábbiakat közöljük:ÉPÍTMÉNYADÓ: Az adó alanya az, aki a naptári
év első napján a város közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás és
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény) tulajdonosa. A lakás
céljára szolgáló építmény a nem magánszemély tulajdonában álló lakásokra
vonatkozik. A magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló
építményre továbbra is csak magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.

TAVASZI VÁSÁR!!!
KEDVEZMÉNYES VETŐMAG VÁSÁR! MOST MÉG NEM KÉSŐ,
HOGY KUKORICA ÉS NAPRAFORGÓ VETŐMAGJÁT
MEGRENDELJE!!!
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy nyitvatartási időnk megváltozott:
H-P: 07.00-17.00 SZOMBAT: 07.00-13.00 VASÁRNAP: ZÁRVA
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szerek, tápoldat, kaspó, virágláda, tisztító felszerelések, autóápolási cikkek,
kenőanyagok, olajok, gépalkatrészek (MTZ, HW pótkocsi, IFA), csavarok,
festékek F O L Y A M A T O S F E S T É K A K C I Ó ! !
Nyitvatartási időben állandó növény orvosi szaktanácsadással állunk kedves
vásárlóink rendelkezésére. Növény orvosunk: MOLNÁR TAMÁS
Cím: 4243 Téglás, Böszörményi út 34., Telefon: 52/703-049,
Mobil: 30/589-6314, 30/860-5080, Email: teszolg2000kft@gmail.com
Téglás Városi Képes Újság
Impresszum
Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu

Szerkesztő: Karsai Katalin
Hirdetésfelvétel:Téglás,Malom u.2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 12 óra
Megjelenik:
havonta 2300 példányban,
Téglás város területén.

Felhívjuk a betegek figyelmét
ismételten arra, hogy a
rendelések utolsó órája
előjegyzett betegeknek van
fenntartva.

- Erdőtelepítés melyben 16 fő dolgozik 2013. március 01-től 2013.
december 31-ig A projekt célja a 2010. június 14-én történt vihar
okozta kárt helyreállítása az Annakert területén. A projekt keretében
facsemeték vásárlására kerül sor erdő telepítés céljából.
- Mezőgazdasági növénytermesztés programban 12 fő dolgozik
2013. március 01-től 2013. december 31-ig. A program célja: 2 ha
területen burgonyát, 0,4 ha -on hagymát, céklát, répát, petrezselymet
fogunk termeszteni. A pályázatban elsősorban olyan személyek
vonhatók be, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülnek.
Az alábbiakban ismertetett, szintén a március 01-jei kezdéssel
tervezett programok elbírálása folyamatban van.
Bízunk benne, hogy ha kis késéssel is, de kedvező elbírálásban
részesítik pályázatunkat, hiszen ezzel további 102 főnek sikerülne
munkát biztosítanunk.
-A Közút program célja, melyben 21 fő fog dolgozni: az önkormányzat kezelésében álló szilárd útburkolat, valamint a kiépítetlen
belterületi utak mentén kaszálás, valamint az út melletti zöldsáv
gondozása, karbantartása.
-Hulladékkezelési programban 20 fő 7 hónapig fog dolgozni.
A program fő célja: hogy, a településen lévő illegális hulladéklerakó
helyeket megszüntessék, illetve felszámolják.
-Vízelvezetési programban 41 fő 9 hónapig történő foglalkoztatását tervezzük. Ebben a programban a közfoglalkoztatottak a település belterületén lévő vízelvezető árkok tisztítását illetve karbantartását végzik, majd a víz védelem és a csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében..
-Mezőgazdasági földút programban 20 fő április 01-től október
31-ig lenne foglalkoztatva.
A projekt keretében a mezőgazdasági földút hálózat és egyéb önkormányzati tulajdonú közút karbantartása valósul meg, rézsűkaszálás,
az utak melletti bozótok irtásával illetve szükség szerint fairtással.
A 73 főre kaptunk éves szinten engedélyt hosszabb távú közfoglalkoztatásra. A programban résztvevők intézményekben fognak
dolgozni napi 6 órában 4 hónap időtartamban.
Ebben a programban, március 4-én 28 fő már elkezdte a munkát.
Havi bérük bruttó 56.625,-Ft, aminek a nettó összege 37.089,-Ft.
Ezek a programok, projektek nem csak az egyén számára
hasznosak, hanem a település lakói számára is értéket teremtenek.
Összesen 215 fő, településünkön élő munkanélküli személy számára
biztosít több hónapon keresztül munkalehetőséget. A közfoglalkoztatási bér összege rendkívül alacsony, azonban mégiscsak nagy
segítséget nyújt azoknak a családoknak a megélhetéséhez, akik
eddig foglalkoztatást helyettesítő támogatásból vagy rendszeres
szociális segélyből éltek. De nem csak anyagi szempontjai vannak a
foglalkoztatásuknak, mentálisan is pozitív változással jár azáltal,
hogy bekerül egy közösségbe, és munkával tölti a napjait.

