
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Aljegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra. 
 
- A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a Nyári diákmunka programot 1,5 milliárd forintos 
támogatási összeggel, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy 
önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget. 
 
A program a béreket támogatja, a százszázalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, 2015. július 1. nap és 
2015. augusztus 31. nap között, maximum napi hat órás időtartamra. A támogatás a minimálbér, illetve a 
garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 91.500 forint, a 
szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 78.750 forint lehet személyenként és havonta. Az 
önkormányzatoknak a járási hivatalokhoz kell benyújtani munkaerőigényüket. A diákok 2015. június 22-től, 
azaz jövő hét hétfőtől már biztosan regisztrálhatják magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályánál. 
 
- Megjelent a 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról. (MK 80. szám.) 
 
- Megjelent a Kormány 1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozata az egyes ipari területek fejlesztésével 
kapcsolatos kormányzati intézkedésekről. (MK 81. szám)  
 
A kormányhatározat elérhető (Ipari területek fejlesztéséről szóló kormányhatározat megnevezéssel): 
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
- A környezetvédelmi program elkészítéséhez kapcsolódóan meg kívánjuk jegyezni, hogy a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46. § (1) bekezdés e.) 
pontja alapján a települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme 
érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább 
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  
 
A Kvtv. 51.§ (3) bekezdése alapján a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat 
szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. 
 
A vonatkozó képviselő-testületi döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról. 
 
További kellemes napot kívánok! 
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