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Sárospatak Város Polgármesterétől 
 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 

 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

- a Képviselő-testületnek – 
 

a 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás keretében indított hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. november 25-én 
Önkormányzatunk benyújtotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez a 2014-2015. évi téli 
közfoglalkoztatás keretében indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 
vonatkozó kérelmet az alábbi tartalommal: 
 
Program megnevezése: 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatási 

program 
Program rövid leírása: I) Képzés: 

1. Építészeti képesítések (Közlekedési 
kompetenciák fejlesztése – betanított 
térkőburkoló) – 15 fő 

2. Kisgépkezelő – 15 fő 
3. Mezőgazdasági munkás – 12 fő 

 
II) Általános köztisztasági feladatok ellátása, 
hó eltakarítása, utcák seprése, tisztán tartása 

Program tervezett időtartama: 2014.12.01. – 2015.03.31. 
Programban foglalkoztatni tervezettek száma: 42 fő 
Munkakör: Segédmunkás 
Program tervezett összes költsége: 15.803.248,- Ft 

- bér + járulékok: 14.739.648,- Ft 
- közvetlen költségek:   1.063.600,- Ft 

Ebből tervezett beszerzés: 
� 42 db téli kabát 
� 42 db bakancs 
� 126 pár védőkesztyű 
� 84 db cirokseprű 
� 42 db hólapát 
� 20 db fémvödör (sószóráshoz) 

Támogatási intenzitás: 100 % 
Igényelt előleg: 4.429.432,- Ft 

- előleg bérre + járulékokra: 3.684.912,- Ft 
- előleg közvetlen költségekre:    744.520,- Ft 
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A 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás vonatkozásában a Hatósági Szerződés megkötésre 
került, így 2014.12.01-jén megkezdődött a program, amelyet Önkormányzatunk a 
Sárospataki Kommunális Szervezet közreműködésével valósít meg. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni, arról döntést hozni 
szíveskedjék. 
 
 
 
Sárospatak, 2014. december 3. 
 
 
 

Aros János 
           polgármester  

 
 
Készítette: Kovács Eszter 
       pályázati és közbeszerzési referens 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
              dr. Vitányi Eszter 
                      jegyző 
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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
 

….. /2014. (…) KT.  
 

h a t á r o z a t i – j a v a s l a t a  
 

a 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás keretében indított hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásról 

 
 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és 
az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

    dr. Vitányi Eszter                        Aros János 
jegyző                        polgármester 

 


