Tass Község Jegyzőjétől 

E L Ő T E R J E S Z T É S


Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12-i testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a közfoglalkoztatási programokról

Tisztelt Képviselő-testület!
Kistérségi Startmunka mintaprogram szociális jellegű program


A projekt megvalósulásának időpontja:	2019. március 1.- 2020. február 29.


A projekt során elnyert támogatás:		30.359.905.- Ft
	ebből bér és járulékai:		24.275.028.- Ft
	közvetlen és anyagköltségek:		  6.084.877.- Ft
	felajánlott saját forrás:	   	  199.972.- Ft

Tass község É-ÉK-i részén az 1960-as években alakították ki a Bak-ér és Kígyós medrében a Kiskunsági-főcsatornát, mely a felszíni vizek egyik befogadója. A település közigazgatási területe7 220 ha, melynek belterületi része 253 ha, ahol 1/3-án kiépített felszíni vízelvezető árok található. A legtöbb utcában található csapadékvíz elvezető árok. Ezen csapadékvíz árkok szikkasztó jellegűek. Különös gondot jelent az övárkok feltöltése, az árkok bemosódása, a karbantartás hiánya.

Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét tekintve csak támogatott foglalkoztatásból tudja közúthálózat rendbetételét, az ároktisztítást megoldani. 
Ezek azonban a higiénia, a tiszta környezet, a balesetmentes közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükségesek. A főutak állapota balesetveszélyes, szinte járhatatlan. Az önkormányzati fenntartású úthálózaton kisebb kátyúzások kivételével nem volt lehetőség javításra (ezeket a kátyúzásokat is csak támogatásból tudtuk megoldani). A program keretében továbbra is az úthálózat folyamatos javítását karbantartását tervezzük (javítandó terület tisztítása, előkészítése, helyenként aszfaltburkolat készítése, kátyúzás, padkarendezés, útfelületről történő vízelvezetés biztosítása).
Tass községben a hulladéklerakó 2003-ban bezárásra került, melynek rekultivációja már megtörtént. A községi hulladékszállítást - beleértve az üdülőterületet is - a Dunanett Kft végzi. A hulladék lerakása a Dunaújvárosi Regionális Hulladéklerakóban történik. 
A település közterületein rendszeresen megjelennek, mint potenciális szennyező források az illegálisan lerakott hulladékok (különösen nagy problémát jelent ez az üdülőterületen). A program keretén belül az illegális hulladéklerakó helyek feltérképezése, felszámolása valósulhat meg. Napi rendszerességgel bejárásra kerülnek a potenciálisan veszélyeztetett helyek, megvalósul a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edények napi ürítése és a közterületen eldobott szemét összegyűjtése. Ezen feladatok magasabb szintű ellátása hozzájárul a település képének javításához, az üdülőterületen a turisztikai vonzerő fokozásához.


Ezen program keretén belül a:

-kiépült felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását, az övárkok újbóli kialakítását, felújítását, fejlesztését, illetve ahol szükséges a vízelvezető rendszer kiépítését,

	a belterületi önkormányzati és állami kezelésű úthálózat javítását és karbantartását, környezetének rendbetételét, ezáltal a balesetveszély csökkentését, és az útpálya melletti útszél karbantartását,


	valamint az illegális hulladéklerakók felszámolását valósítjuk meg.


22 fő foglalkoztatása valósul meg 12 hónapon keresztül melyből 18 fő segédmunkás, 3 fő munkavezető és 1 fő adminisztrátor.

A program keretein belül 60 m3 sóder, 87,5 q hidegaszfalt és 50 q cement, 50 q bitumenemulzió, 150 t murva, 1 db sövénynyíró, hulladéktárolók és kézi szerszámok kerültek beszerzésre. A foglalkoztatottak munkaruhát kaptak (munkaruha, bakancs és kesztyű). A gépek és az önkormányzat tulajdonában lévő kistraktor üzemeltetéséhez gázolajat és benzint igényeltünk.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


A projekt megvalósulásának időpontja:	2019. március 1.- 2020. február 29.

A projekt során elnyert támogatás:		8.503.771.- Ft
	ebből bér és járulékai:		7.730.976.- Ft
	közvetlen és anyagköltségek:			   772.795.- Ft
	felajánlott saját forrás:			   859.008.- Ft

8 fő foglalkoztatása valósul meg 12 hónapon keresztül melyből 6 fő intézményi takarító, 2 fő konyhai kisegítő.

Az ő feladatuk közintézményeink (óvoda, faluház, tornaterem és tábor) takarítása, konyhai kisegítői feladat ellátása.

A program keretein belül 1 db szárítókocsi, tisztítószerek és kézi szerszámok kerültek beszerzésre. A foglalkoztatottak munkaruhát kaptak (köpeny, papucs és kesztyű).

Jelen programok elindításával célunk az volt, hogy a tartósan munkanélküli lakosság egy részét sikeresen visszavezessük a munka világába, úgy, hogy lehetőség szerint értéket teremtsünk, és a tevékenység önfenntartóvá váljon.

Napjaink erkölcsi és gazdasági válságokkal sújtott időszakában egyre többen válnak munkanélkülivé, egyre több család kerül kilátástalan helyzetbe, akiken a segíteni akarók is egyre nehezebben tudnak segíteni. Ezen csoportok számára jelenthet a jelen program egyféle útmutatást az önálló életvitelhez. Ezen családok számára egyetlen lehetőség az, hogy részt vegyenek a programban, hiszen alacsony iskolázottságuk és szellemi kapacitásuk révén maguk erejéből sohasem lesznek képesek az önálló boldogulásra, ha valaki nem mutat nekik irányt.

A célcsoport elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők és természetesen ezeken belül az alacsony iskolai végzettségűek.

Általános cél: munkanélküliek száma csökkenjen.
Az általános célkitűzéseken túl a program legfontosabb konkrét célkitűzése, hogy a vidéken élő és a munkavállalási szempontból aktív társadalomtól leszakadó félben lévő embereknek felzárkóztatására példát mutassunk a projekt segítségével.

Rövidtávú cél:  a lehetséges foglalkoztatási területek felkutatása.

Középtávú cél: a pályázati felhívás keresése, a munkaügyi központtal való kapcsolatfelvétel, a közfoglalkoztatási programban való szándék jelzése.

Hosszú távú cél: foglalkoztatási program lebonyolítása. A lakosság életminőségének javítása, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok közfoglalkoztatásban való részvétele.


Tass, 2020 január 30.		

                                                        Zolnai Margit
 							    jegyző
Tass Község Jegyzőjétől.

H a t á r o z a t   t e r v e z e t


Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12.-i ülésére
……../2020.(II.12.) határozat: beszámoló a közfoglalkoztatási programokról


H a t á r o z a t


Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Zolnai Margit jegyző beszámolóját a közfoglalkoztatási programokról.  
       
Hat. idő: azonnal
Felelős: Zolnai Margit
 jegyző
Határozatról értesülnek:
	Zolnai Margit jegyző
	Kiss Katalin Zsófia ig. ügyintéző


Tass, 2020. január 30.

								    Zolnai Margit
									jegyző 

