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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:
 12%-kal nő a garantált bérminimum 2018-tól
 17 fő bértámogatása kezdődhet
meg február 1-én a
paktumban
 EFOP-1.5.3-16
projekt is támogatja a munkavállalókat

Emelkedő bérek 2018-ban
A minimálbér összege 2018. január 1-jétől
138 000 forinra, a garantált bérminimum
összege 180 500 forintra emelkedett. A
legalább középfokú
iskolai végzettséget,
illetve
középfokú
szakképzettséget
igénylő
munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatottak

esetében kötelező ez
a megállapított garantált bérminimum.
R ész mu nkai dő be n
foglalkoztatottak esetén a meghatározott
havi, heti és napi bért
a munkaidő mértékével arányos összegben kell figyelembe
venni. Egyes juttatások a minimálbér
összegéhez
kötőd-

nek, így ezek is emelkednek a minimálbér
összegének változásával.
A változás
érinti többek között a
gyed (gyermekgondozási díj) összegét
is. A gyed a szülő
korábbi jövedelmének 70 százaléka, de
maximális összege a
minimálbér kétszeresének 70 százaléka.
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Megvalósítási szakaszban Csurgó
Új év új lendület! Az
új évtől kezdődően
végre a Csurgói Paktumnál is adhatóak a
bér és egyéb támogatások a dolgozni akaró
munkavállalók
számára. Ennek a
pályázati szakasznak
a megkezdése eredetileg októbertől in-

dult volna, így okkal
várta már mindenki
türelmetlenül.
Az
első körben beadott
támogatási igények
február 1-el indulnak,
amennyiben a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
által is jóváhagyásra

kerülnek a kérelmek.
A
támogatásokkal
kapcsolatos döntések
ugyanis (támogatások mértéke és időtartama) itt születnek. A vállalkozói
igényeket továbbra is
a paktum iroda várja.
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Megkezdődött Somogyország ünnepe

Január 18-án tartotta
projektindító
megbeszélését az
EFOP-1.5.3

A somogyi városok
zászlóinak jelenlétében,
katonai
tiszteletadás
mellett vonták fel pénteken délelőtt a megye
lobogóját a kaposvári
Vármegyeháza
előtt.
Ezzel kezdetét vette a
megyecímer adományozásának 520. évfordulójának tiszteletére szervezett ünnepi Megyehét.
Az
ünnepségsorozat
január 5-én vette kezdetét, majd a Marcali Városi Kulturális Központban tartottak ünnepi
közgyűlést. Ezen a rendezvényen adták át a
Pro Comitatu Somogy és
a Somogy Polgáraiért
kitüntetéseket. Az ünnepség keretein belül a
Megyecímer adományozásának hátteréről hall-

hattak érdekes és értékes gondolatokat az
érdeklődők és bemutatták be a Somogyország
című könyv megújult,
frissített kiadását is. A
Kormányhivatal Galériájában a „Négy évszak
Somogyországban” fotópályázat
eredményhirdetésére

Somogyi Értékpontban
adták át az Örökségünk
-Somogyország Kincse
kitüntető címeket és a
Somogyi Értékdíjakat.
13-án, szombaton hagyományosan
jótékonysági
Megyebált
tartottal Siófokon és 15én hétfőn 9 órakor a
Vármegyeháza
előtt
zárul zászlólevonással
az ünnepi Megyehét.

és a fotókiállítás megnyitására is sor került.
Január 11-én a somogyi
értékek kerültek reflektorfénybe, 14 órakor a

Újabb támogatott foglalkoztatások a
térségben
2018. február 1-el startol az EFOP-1.5.3-16
Humán szolgáltatások
fejlesztése
térségi
szemléletben—kedvezményezett térségek
elnevezésű
projekt
megvalósítási szakasza. A konzorciumi
megállapodást
2017.03.31-én írta alá
9 partner, köztük 5
térségi település és 4
helyi
intézmény
(Berzence, Iharosberény, Somogyudvarhely, Zákány, Csurgó,

Napsugár
Szociális
Intézmény,
Városi
Szociális Intézmény,
Családsegítő Központ
és Szolgálat és az
Egészségügyi
Centrum). Az elnyert öszszeg 249.488.079 Ft.
Ezt az összeget a tagok mindegyike
úgy terv e z t e ,
hogy támogatott
foglalkoztatások is

megvalósulhassanak a
projekt keretein belül.
Összesen 23 fő bér és
járulék költségét lehet
majd február 1-től valamilyen
formában
támogatni a pályázati
összegből.
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