KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

4

Hiányzó
milliók
A 2013-tól bevezetendő járási
rendszert, illetve az önkormányzatok mozgásterét is érintette
röviden Kiss Ferenc két ülés közötti beszámolója a kömlődi
képviselő-testület legutóbbi ülésén, miután a megyebeli települések vezetői is egy ezzel kapcsolatos tájékoztatón vettek részt
a napokban. A polgármester
ugyanakkor azt is elmondta: úgy
érzi, számos kérdés még igen
képlékeny, s további, különböző
szintű egyeztetések várhatók.

Az biztos, hogy a 2000 fő alatti
települések nem működtethetnek önálló hivatalt, a lehetséges
társulások kapcsán viszont bőven vannak kérdőjelek. A tájékoztatón ugyanis az hangzott
el, hogy a járáshatárok nem
lesznek átjárhatóak, ugyanakkor azt is elmondták, hogy a
közigazgatásilag szomszédos települések társulhatnak. Jó hír
lehet, hogy a jövőben vállalkozási tevékenységet is folytathatnak az önkormányzatok, mel�lyel növelhetik bevételeiket
– mondta el a polgármester, aki
szerint érdemes elgondolkodni,
Kömlőd esetében milyen szegmens jöhet szóba.
A tömegközlekedéssel ingázó

kömlődieket érinti az a bejelentése, miszerint tárgyalásokat
kezdeményez a Vértes Volán
Zrt-vel, mivel az Oroszlányba
utazók a kecskédi elágazásnál
meg tudják oldani az átszállást,
hazafelé azonban már nem, s a
faluból kell kigyalogolniuk a
buszmegállóhoz. Kiss Ferenc
szerint megoldást jelenthet még
egy megálló beiktatása, s mint
mondta, azt is szeretné elérni,
hogy fedett buszmegállókat
biztosítsanak a várakozók számára.
Az ülés további részében a képviselők első körben tárgyalták a
falu idei költségvetését, amely
jelenleg húszmilliós hiányt mutat. Öt millióval csökkent a tele-

Pihenjen
támogatással!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a
szociálisan hátrányos helyzetű személyek
részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk
elősegítése érdekében pályázatot hirdet meg
négy kategóriában. Az alapítvány támogatására nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, valamint szociális,
gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények munkavállalói pályázhatnak február
29-éig.
PÁLYÁZAT NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE
Azon belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy pályázhat, aki öregségi nyugellátásban részesül. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek havi teljes
összegű ellátása nem haladja meg a 85.000
Ft-ot, és más adóköteles jövedelemmel nem
rendelkezik. A pályázat esetén az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást
biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.
NAGYCSALÁDOSOK RÉSZÉRE
Azon belföldi illetőségű magánszemély pályázhat, aki munkavállalónak minősül és a
pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában a pályázat beadását megelőző hónapban az egy
főre jutó jövedelem a nettó 100.000 Ft-ot
nem haladta meg, továbbá három vagy
több – 18. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött – gyermeket ne-
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pülési alapfinanszírozás, így
első körben 84 millió bevétellel,
s majdnem 82 milliós kiadással
terveznek Kömlődön, ám az
összeg nem tartalmazza a két
tagintézmény, az iskola és óvoda működtetéséhez való hozzájárulást, amely a kocsiak számítása szerint idén 24 millióra
rúg. Képviselői kérdésre elhangzott, hogy tavaly 17 millió volt
közmű költségek nélkül a
Kömlődre eső, normatíván felüli működtetési kiadás, ezért pontosító számításokat, s egyeztetéseket kértek a kocsi ÁMK
Vincze Imre Általános Iskola
vezetőjétől.

rész megfizetése mellett. A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 20.000 Ft
értékű üdülési szolgáltatást biztosítanak,
5.000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan is pályázhat.

vel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki az
adatokat munkáltatói igazolással igazolni
tudja.
A pályázó szülő (munkavállaló) részére
40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít az Alapítvány 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt
igénylő 18 év alatti gyermekek részére az
Alapítvány gyermekenként 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 5.000 Ft
önrész megfizetése esetén.
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK RÉSZÉRE
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy pályázhat, aki fogyatékossági támogatásban és/
vagy vakok személyi járadékában és/vagy
magasabb összegű családi pótlékban részesült 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes összegű
ellátása nem haladja meg a nettó 120.000
Ft-ot. A fogyatékossággal élő személyek
esetében az Alapítvány 40.000 Ft értékű
üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft ön-

SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE
Azon belföldi illetőségű magánszemély pályázhat, aki munkavállalónak minősül és a
pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint - aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1-2. sz. melléklete által felsorolt munkakörök valamelyikében foglalkoztatott. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek a pályázat
beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a
150.000 Ft-ot és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázó részére az
alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges
adatlap a www.mnua.hu honlapon az „Erzsébet program” menüpont alól tölthető le.
http://www.mnua.hu/palyazat_temp.
php?id=vege
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A magyar hadtörténet legnagyobb
tragédiájára emlékeztek

A Himnusz közös eléneklését
követően a református templomban kezdődött a kömlődi
önkormányzat
rendezvénye,
melyen az 1943-as Don melletti
tragédiára emlékeztek a jelenlévők.
Szemeti Ferenc lelkész beszédében
emlékeztetett arra, hogy 1942
áprilisa és júliusa között több
ezer vagonnal szállították a
magyar katonákat a szovjet
hadszíntérre, ahol később a 2.

magyar hadsereg mintegy 130150 ezer katonája lelte halálát.
A német hadiipar ekkor már a
saját csapatai ellátására sem
volt képes, így nem voltak abban a helyzetben, hogy a magyarok felfegyverzésre tett ígéreteiket teljesítsék. A későbbi
védelmi harcokban különösen
hiányoztak a páncélosok, a
páncéltörő fegyverek, a tüzérségi vontató eszközök, valamint az egyéni felszerelések.

Bogáth István települési képviselő Szilágyi Dezső százados
naplójából idézte fel a harcokat,
s a mérhetetlen emberáldozatot.
69 évvel ezelőtt, 1943. január
12-14. között az oroszok áttörték a hősiesen küzdő doni magyar arcvonalat, s az ütközet
során odaveszett a 2. magyar
hadsereg jelentős része.
Ezt követően a község doni emlékművénél folytatódott a kegyeleti aktus, melyen ott volt a

képviselő-testület több tagja
mellett Kiss Ferenc polgármester
és Madari Ferenc alpolgármester
is. Itt az önkormányzat, a helyi
civil szervezetek és a község lakói helyezték el a kegyelet virágait, mécseseit, miközben elhangzott annak a tizenhét
kömlődi katonának neve, akik
sohasem tértek haza a Don-kanyarból, végül a Magyar Takarodó hangjaival zárult az önkormányzat megemlékezése.

Kedves Olvasó!
A község weboldala fejlesztés miatt átmenetileg nem érhető el!
Kömlőd legújabb híreinek, a Hírhozó című újság és a fotógalériák megtekintéséhez kattintson ide: www.komlodlap.mlap.hu
Az átmeneti kellemetlenség miatt szíves elnézését kérjük!
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A nyilvántartásba belépők nagy része
hosszú, folyamatos munkaviszony
megszűnését követően vált álláskeresővé
Az oroszlányi kistérség foglalkoztatási helyzete az év végére
kedvezőbben alakult, mint 2010.
évben. A cégektől újabb csoportos létszám leépítési szándéknyilatkozat, bejelentés nem érkezett a kirendeltségre.
A kistérségben december hónap
végén 1.104 álláskeresőt tartottak nyilván, 27 %ponttal (294
fővel) kevesebbet, mint az év
elején. A gazdaságilag aktív népesség létszámán belüli aránya
az év végén 8,9 %-ot ért el. A
kistérségben a megyei átlaghoz
közelít – minimális különbséggel magasabb – a nyilvántartott
álláskeresők aránya.
Az ügyfélforgalom az idei évben is magas volt, december végéig 12.809 fő kereste fel személyesen a kirendeltséget.
Az ügyfelek várakozási idejének
csökkentése, a feltárt álláshelyek számának növelése, a
munkáltatókkal történő kapcsolattartás erősítése érdekében
május hónapban új ügyfélszolgálati modell került bevezetésre.
A modell egyik fontos eleme az
un. egyablakos ügyintézés,
amely lényege, hogy egyidőben
több fajta ügy intézése történhet ugyanannál az ügyintézőnél. Másik fontos elem, hogy
önálló munkáltatói kapcsolattartó munkakör került kialakításra a partnerszervezetekkel,
munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás, a naprakész
munkaerő-piaci információk,
pályázati lehetőségek eljuttatása, az üres álláshelyek feltárása
és a munkaerőigények gyors
kielégíthetősége érdekében.
A nyilvántartott álláskeresők
iskolai végzettség szerinti ös�szetételét tekintve december hónap végén szakmunkásképzőt,
szakiskolát, szakközépiskolát
végzettek száma és aránya volt
a legmagasabb, akik a teljes állomány 46 %-át adták. Felsőfokú végzettségűek aránya 3,7 %
volt. Alacsony, 4,2 % azok aránya, akik még az alapfokú iskolai végzettséggel sem rendelkeznek. Ebbe a csoportba

tartozó 46 fő esetében az jelenti
a legnagyobb problémát, hogy
az általános iskolai végzettség
nélkül nem vonhatóak be szakképzési programokba. Megoldásul szolgálhat a december
hónapban 22 fővel indított, a
7-8. osztály megszerzését célzó
felzárkóztató képzés, amely elvégzését követően a foglalkoztatási esély növekszik, illetve az
első szakképesítés megszerzésére is lehetőség nyílik. A programot a kirendeltség a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve indította.
Korcsoport alapján a 25 év alatti fiatalok 13 %-ot, az 55 év felettiek pedig 11 %-ot képviselnek. A fiatalok esetében nagyon
fontos lenne, hogy tanulmányaikat bejezve rövid időn belül
munkagyakorlatot is tudjanak
szerezni. A munkáltatók által
történő felvételi elutasítás egyik
fő oka ennek hiánya. Kedvező
mértékű és időtartamú bérjellegű támogatással ösztönzi a kirendeltség, hogy a pályakezdő
álláskeresők a szakképesítés megszerzését követően minél hamarabb munkába tudjanak állni.
A nyilvántartásban töltött időt
vizsgálva 13,7 % a 12 hónap felettiek aránya. A közfoglalkoztatásban töltött idő, ha átmeneti jelleggel is, de szünetelteti a
regisztrációt. Pozitív jelenség,
hogy az álláskeresők egyre nagyobb hányada tölt rövidebb
időt a regisztrációban köszönhetően a helyi ipari park folyamatos fejlesztésének, a felvevő
piac növekedésének, a kirendeltségen működtetett bérjellegű támogatási rendszer működtetésének, továbbá a különböző járulékkedvezmények biztosításának (pl: START kártya).
Az önkormányzatok által folyósított rendelkezésre állási támogatásban, szeptember 01-től
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 267 fő részesült a
kistérségben december hónap
végén (éves érintett létszám 330
fő).

Jellemző volt, hogy a nyilvántartásba belépők nagy része
hosszú, folyamatos munkaviszony megszűnését követően
vált álláskeresővé. Az év elején
55 % volt az ellátásra jogosultak
száma. Ez az arány az év végére
25 %-ra csökkent.
Az év eleji 34 %-ról 51 %-ra növekedett azon álláskeresők száma, akik semmilyen típusú ellátást nem kapnak. A növekedés
egyik oka a szeptemberi jogszabályváltozások hatása, mely
csökkentette az ellátási formákat és idejüket, továbbá csökkent annak mértéke, hogy az
ellátás kimerítését követően kijelentkeznek a rendszerből. Az
ügyfelek jelentős része továbbra
is vállalja az együttműködést a
kirendeltséggel a sikeres elhelyezkedése érdekében.
2011-ben 1608 fő helyezkedett
el, ennek 35 %-a támogatott
foglalkoztatás keretében. Az elhelyezkedők számát növelte a
határozott idejű, támogatott
foglalkoztatási programokhoz
tartozó munkaerőigények számában bekövetkezett emelkedés. Az elhelyezkedésekre jellemzően fizikai munkakörökbe
került sor.

ben több mint a duplájára
emelkedett. A kirendeltségen
bejelentett ezen üres álláshelyek
száma összesen 639 db volt. Támogatott állásokra irányuló
üres álláshelyek száma szinten
a kétszeresére emelkedett, 735
db volt. A város ipari parkjában
lévő üzemek folyamatosan
bővítenek, fejlődnek, egy év
alatt 237 fővel növelték létszámukat, jelenleg közel 3000 fő
dolgozik ezen cégeknél. A kirendeltség három olyan munkaerő-kölcsönző céggel is rendszeres kapcsolatban van, akik az
oroszlányi ipari parkon túl a
tatabányai, móri cégek irányába is kölcsönöznek munkaerőt.
A legnagyobb igény továbbra is
a betanított munkát vállaló
szakképzett álláskeresők iránt
mutatkozott. Szellemi munkakörre irányuló állásajánlatok
száma minimális.

Kiemelt figyelmet fordított arra
a kirendeltség, hogy a többszörösen hátrányos helyzetű, ellátásban nem részesülők is részt
tudjanak venni közfoglalkoztatási programokban.

A kirendeltség eredményesen
működtette az uniós programokból rendelkezésére álló
pénzügyi forrásokat (TÁMOP
111., 112, 113 programok). A
programok révén a hátrányos
helyzetű rétegeknek, köztük kiemelve a fiatalokat, szakképzetleneket, elavult szakmával rendelkezőket, 50 év felettieket,
tartós álláskereséssel veszélyeztetetteket, gyermekvállalás miatt a munkaerő-piacra újonnan
visszatérőket, önkormányzat
által támogatott célcsoportokat,
megváltozott munkaképességűeket, 70 vagy 100 %-os mértékű támogatások nyújtásával
biztosítható volt az első szakma megszerzése, az elhelyezkedés elősegítése. A programok
segítségével 119 fő támogatott
foglalkoztatása, 74 fő képzési
támogatása valósulhatott meg.
A képzési programok esetében
munkáltatói igényekre épülő,
munkaerőigénnyel alátámasztott programok indultak. Ez a
tendencia 2012-ben is folytatódik.

Az újonnan bejelentett, úgynevezett normál (nem támogatott) álláshelyek száma 2011-

Oroszlány, 2012. 01. 19.
Dr. File Beáta
kirendeltség-vezető

A hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személyek
közül az év végéig összesen 554
fő helyezkedett el, ebből 432 fő
került bevonásra közfoglalkoztatás keretében a térség önkormányzatai és intézményei közreműködésével, továbbá országos közfoglalkoztatási programokban történő részvétel révén. 122 fő támogatás nélkül
helyezkedett el.
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Újra pörög a mazsorett bot
Serlegek, kupák, oklevelek, elismerések sokasága bizonyítja, milyen eredményes volt a kömlődi
mazsorett mozgalom az elmúlt
húsz évben.
A múlt század kilencvenes éveinek elején a tarjáni Hegyesi István nívódíjas táncpedagógus és
felesége vezetésével kezdte a
munkát az akkor még kislányokból álló mazsorettcsoport,
amelyik később hét országos
bajnoki címet is magáénak tudhatott. Produkciójukkal bejárták Európát, felléptek Afrikában, s állandó szereplői voltak a
hazai fesztiváloknak, gáláknak.
A lányok időközben felnőttek,
családi életük, munkájuk, tanulmányaik elszólították őket a
községből, az utánpótlás pedig
nem töltötte be a megüresedett
posztokat, így lassú hanyatlás
után felbomlott a közösség.
Tavaly novemberben ünnepel-

ték a helyi mazsorett mozgalom két évtizedes jubileumát, s
ekkor vetődött fel a veterán
táncosokban az ötlet, mi lenne,
ha újrakezdenék?
Az ötletből valóság lett, s idén
januárban tizenegyen újra kézbe vették a mazsorett botot. Sikerült megnyerniük az egykori
táncmestert is, így szombatonként a lányok, asszonyok újra
menettáncokat és színpadi produkciókat gyakorolnak a művelődési házban.
- Ez még csak az indulólétszám,
de van több függőben lévő jelentkezés is, így minden reményünk megvan arra, hogy komoly felnőtt együttes jön össze.
A hangulat kiváló, a lelkesedés
a régi, s az elsődleges feladat jelenleg, hogy újra profi szinten
táncoljanak a lányok a saját
szórakoztatásukra, s persze mások szórakoztatására is – ismerteti az elsődleges célokat
Hegyesi István.

Füles vendégek
Három hete vette észre Lengyel Sándorné, hogy a kömlődi házának
udvarán álló fenyőfára vendégek érkeztek, hét erdei fülesbagoly. A
madarak szinte észrevétlenül bújnak meg a többméteres fenyő ágai
között, s egész napjukat a fán töltik, majd a szürkület beálltával
elindulnak vadászni – mondja a porta tulajdonosa. A község széli
dombon álló telek egyébként ideális helyen van, mivel jó a rálátás
innen a környező szántókra és a mezőre.
Az erdei fülesbagoly állandó madarunk, télen kisebb csapatokba
verődve települések örökzöld fáin telel, s ha nem zavarják őket,
évekig visszajárnak megszokott területükre. Rágcsálókat, kisebb
emlősöket fogyasztanak, s különösen védettek, eszmei értékük 50
ezer forint egyedenként. A baglyok csak a téli időszakban verődnek
csapatokba, a tavaszi költés idején már párokban élnek.

Senkár Barbara annak idején ott
volt a kezdeteknél, most kisgyerekével érkezett, akit szüleihez vitt a próba idejére. Ő is nagyon örült, amikor a jubileumi
rendezvényen felmerült az újrakezdés ötlete.
- Hiányoztak az egykori társak,
hiányzott a közösség, hiányzott a tánc. Nagyon jó érzés
újra együtt lenni. Ez a negyedik

próbánk, s az első formáció is
jól megy már. Szponzorokat,
támogatókat keresünk, akik besegítenének a fellépő ruhák beszerzésében, s az a tervünk,
hogy nyár elejére már kész
programmal kezdhessük meg a
fellépéseket a közeli települések
falunapjain, közösségi eseményein – mondja Senkár Barbara.

Kömlőd az oroszlányi járásban
Megjelent a kormany.hu oldalon a járási rendszer tervezete.
Az új közigazgatási egységbe, az oroszlányi járásba 29.428
főt soroltak, ez hét települést jelent: Bokod, Dad, Császár,
Kecskéd, Kömlőd, Oroszlány, Szákszend. Tehát tulajdonképpen maradt a kistérség, ami Császárral egészült ki. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik.
A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi
állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként
kezdhetik meg működésüket 2013. január 1-jével.
A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a
területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének
megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi szinten működő szerveinek járási szintű integrálása, az önkormányzat és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre
alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása.
Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a
jegyző - kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri
hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási,
valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei
kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.

A friss hírek, a régebbi lapszámok és a FOTÓTÁR megtekintéséhez látogasson el a
http://komlodlap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

