
 BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 

Ikt.szám:  42-61 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 17-i  nyilvános
 rendkívüli    ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 
          Kuti Istvánné képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
          Csabáné Varga Anikó képviselő

Távolmaradt igazoltan:    Lezsák Mihály képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző 
Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést 10.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontot: 

1. Csatlakozás a 2009/7. Idegenforgalmi közmunkaprogramhoz. 

 A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 

1. Csatlakozás a 2009/7. Idegenforgalmi közmunkaprogramhoz.   

Takács Ferenc polgármester 
A 2005,  2006.  2007.  és  2008.  évekhez hasonlóan az  idén is  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 2009./7 
számon  un.  „Idegenforgalmi”  közmunkaprogramjára  meghívásos  pályázati  felhívást  tett  közzé.  Az  elvégzendő 
feladatok a települések tisztaságának javítása, a csapadékvíz elvezetők és befolyók rendbetétele, az illegális szemét 
és hulladéklerakók felszámolása, a tó legalább két kilométeres körzetének parlagfű-mentesítése, a vasúti pályák és 
környékük gyom és hulladék mentesítése, az önkormányzati és állami tulajdonú közutak környékének rendbetétele, 
parkosítás.  A  környező  települések  gesztoraként  Balatonfüred  Város  Önkormányzata  nyújt  be  pályázatot  a 
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) lebonyolítói közreműködése 
mellett.
A közmunkapályázat kizárólag a meghívottak számára nyitott,  és csak a munkaügyi  központ által  kiközvetített 
regisztrált álláskeresők foglalkoztathatók. A közmunkaprogrammal kapcsolatban előzetés igényfelmérést végeztek, 
hogy az önkormányzat a pályázatán részt kíván e venni, és ha igen, akkor hány fővel, és melyek azok a feladatok, 
amiket a településen a program keretén belül el kívánunk végeztetni.
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Igényünket  2  fő  foglalkoztatására  nyújtottuk  be.  A közmunka  legkorábbi  kezdési  időpontja  2009.  május  1,  a 
befejezés időpontja pedig 2009. október 30. A program 6 hónapra szól.  
A program megvalósításához  igényfelmérés  készült  a  vásárolni  kívánt  tárgyi  eszközök,  és  a  kis  értékű  tárgyi 
eszközökről.  (Ezek az eszközök a program befejezését követően az önkormányzatoknál maradnak)
A pályázat kötelezően előírt önrészt tartalmaz, mely a támogatás 10 %-a.  Ennek a terhére számolható el a nem 
támogatható  költségek  (anyag,  szemétszállítás,  programirányítás,  ha  azt  nem  munkanélküliek  végzik, 
adminisztráció)
A 2009. évi közmunka programmal kapcsolatos konzorciumi alakuló ülésre 2009. április 15-én került sor. 
A 2 fő után fizetendő önrész mértéke 202.314.-Ft,  az 1 hónapra kötelezően befizetendő előleg 280.992.-.-Ft. A 
mindösszesen 2 fő 6 hónapon keresztül történő foglalkoztatása 483.306.-Ft kötelezettségvállalást jelent, melyből az 
előleg a program befejeztével visszautalásra kerül.

Javasolja, hogy csatlakozzanak a közmunkaprogramhoz. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi  

   49 /2009./IV. 17./ KT határozat

1. Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 
2009/7.  számú  „Idegenforgalmi”  közmunkaprogram  pályázatán  részt  kíván  venni,  és  felhatalmazza 
Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2. A  konzorciumi  szerződést  jóváhagyja  és  a  szükséges  önrészt,  202.314.-  Ft-ot  biztosítja  az  általános 
tartalék keret terhére.

3. A fizetendő egy havi előleget, 280.992.-Ft-ot előfinanszírozza a Probio Zrt részére.
4. Az önrészt 202.314.-Ft-ot, valamint az egy havi előleget, 280.992Ft-ot, összesen 483.306.-Ft-ot várhatóan 

május elején a konzorciumi megállapodásban szereplő bankszámlára utaljuk. 
5. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a Probio Zrt. az egy havi előleget, 

280.992.-Ft-ot visszautalja.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására.
7. Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármester, hogy az utalandó összegekről rendelkezzen.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  10.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Takács Ferenc  
Körjegyző polgármester 
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	Takács Ferenc polgármester 

