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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2011. január 27-i ülésére 

      Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtıl kezdıdıen új támogatási rendszer váltotta 
fel. 
Megszőnt a: 

� közmunkaprogram, 
� közcélú munka, valamint 
� közhasznú munkavégzés, 

és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett. 
 
A közfoglalkoztatás új rendszerében megszőnt a helyi önkormányzatok „közfoglalkoztatási 
terv” készítésére vonatkozó kötelezettsége. 
Annak érdekében azonban, hogy a pályázaton az önkormányzatok minél eredményesebben 
vegyenek részt, azaz a bérpótló juttatásra jogosultak minél nagyobb létszámban kerüljenek 
közfoglalkoztatásba, célszerő már az év elején az ellátandó közfeladatok meghatározása és 
azok ütemezése a teljes évre vonatkozóan. Ennek a feladatnak az elıkészítése már december 
hónap folyamán elkezdıdött, az egyeztetések, a tárgyalások folyamatosan zajlanak szinte a 
mai napig. A pályázatok beadása nagy körültekintést igényel. 
A közfoglalkoztatás új típusai: 

� Önkormányzat által szervezett rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása, 
� Önkormányzat által szervezett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 

támogatása, 
� Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülı személy foglalkoztatásához 

nyújtható támogatás, 
� Országos közfoglalkoztatási program támogatása. 

 
Önkormányzat által szervezett rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása 
 
Célja: a helyi önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátásának segítése. 
Az önkormányzat kizárólag bérpótló juttatásra jogosult, a kirendeltség által kiközvetített 
személyt foglalkoztathat. A pályázatot kötelezı és önként vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat 
ellátására, valamint megállapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve 
szociális feladat ellátására lehet benyújtani. 

Tárgy:  Tájékoztató a közfoglalkoztatás új 
rendszerérıl 

Sorszám: IV/6 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 
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Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 
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Jogszabályban elıírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött 
együttmőködési megállapodás alapján a közfoglalkoztatással összefüggı foglalkoztatás 
történhet az 

� Önkormányzat által fenntartott intézménnyel, 
� Kisebbségi önkormányzattal, 
� Önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társasággal, 
� Egyházi jogi személlyel, 
� Egyház által fenntartott intézménnyel,  
� Valamint civil szervezettel létesített munkaviszony alapján is. 

 
A foglalkoztatás jellemzıi 
 
Napi 4 órás munkaidı (Munkaidı keretben is meghatározható). Legalább 2, legfeljebb 4 
hónap idıtartam, határozott idejő munkaviszony keretében. A munkavállalók munkabért 
kapnak, melynek mértéke a minimálbér (78.000,- Ft/hó), illetve a garantált bérminimum 
(94.000,- Ft/hó) fele. 
 
Támogatásként igényelhetı 

� A mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum felének megfelelı munkabér, 
� A munkáltató által ténylegesen befizetésre kerülı járulékok,  
� Közvetlen költségek. 

 
Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és ezek járulékai 95 %-a, valamint 
közvetlen költségek igényelhetıek. A közvetlen költségek legfeljebb munkavállalónként 
havonta a munkabér és járulékaihoz nyújtott támogatás 5 %-nak megfelelı összeg lehet. 
A pályázati felhívás évente egy alkalommal kerül meghirdetésre megyénként, országosan 
egységes tartalommal. Egy pályázó egy naptári évben maximum három pályázatot nyújthat 
be. Az utolsó pályázat beérkezésének határideje 2011. szeptember 30. A közfoglalkoztatás 
igényének benyújtására egyszerősített pályázati adatlap készült, amely a támogatás 
odaítéléséhez legszükségesebb adatokat, információkat tartalmazza. A pályázatban 
foglalkoztatónként kell megjelölni: az ellátandó feladatokat, az ahhoz kapcsolódó 
munkaköröket, a munkakörönkénti létszámot, a hozzá kapcsolódó közvetlen költség összegét, 
a foglalkoztatás tervezett idıtartamát, kezdetét. A pályázati támogatásról a munkaügyi 
központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt a pályázat beérkezését követı 8 
munkanapon belül. A pályázat pozitív elbírálását követıen a pályázatban nevesített 
foglalkoztatókkal megkötött hatósági szerzıdésben részletesen rögzítésre kerülnek a 
támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó 
szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerzıdés megkötését követıen lehet 
megkezdeni. A további munkaerıigényeket a pályázatban megjelölt ütemezés szerint 
folyamatosan kell bejelenteni, de legkésıbb 15 nappal a tervezett foglalkoztatást megelızıen. 
A közvetített álláskeresık foglalkozás-egészségügyi/munkaköri alkalmassági vizsgálatra 
történı beutalását az önkormányzat kezdeményezi, a vizsgálat költségét a munkaügyi központ 
finanszírozza. 
 
A 4 órás foglalkoztatásra az év elején beadtuk a pályázatunkat, mely elbírálásra került, így 
2011. január 10-tıl elkezdıdhetett a foglalkoztatás. Az önkormányzat összesen (városi 
szinten) 392 fı foglalkoztatására pályázott, ebbıl 297 fı kerül foglalkoztatásra a 
Polgármesteri Hivatal keretén belül, 14-14 fı a két megyei intézményben, a fennmaradó 
létszám pedig az intézményeinknél. A pályázat 6 hónap foglalkoztatást ölel át, egy fı 
átlagosan 3 hónapot dolgozik. A pályázat keretében a foglalkoztatás bér + járulék kiadása 
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összesen 45.200 EFt. Támogatási igényünk 45.033 EFT (tartalmazza a közvetlen költségeket 
is). Ezen kívül még két alkalommal lesz lehetıségünk pályázni szeptember 30-ig.  
 
Önkormányzat által szervezett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása 
 
Célja: hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekő célok programszerő 
támogatása valósul meg. 
Elsısorban bérpótló juttatásra jogosult, a kirendeltség által kiközvetített személy vonható 
be a foglalkoztatásba. ( Megfelelı Bpj-s személy hiányában más nyilvántartott álláskeresı is!) 
 
A foglalkoztatás jellemzıi: 
 
Napi 6-8 órás munkaidı, legalább 2, legfeljebb 12 hónap idıtartam. A támogatás mértéke a 
munkabér és járulékok összegének 70-100 %-a, a foglalkoztatással összefüggı közvetlen 
költségek a bér-és járuléktámogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig. 
Minden esetben a foglalkoztatónak kell pályázni (önkormányzat, intézmények, civil 
szervezet, stb.) 
A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre. Egy pályázó a pályázati 
felhívásra egy pályázatot adhat be. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, 
rendkívüli pályázat is meghirdethetı a keret terhére. A pályázat támogatásáról a munkaügyi 
központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt a pályázat beérkezését követı 30 
munkanapon belül. 
A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot a foglalkoztató kezdeményezi, az önkormányzaton 
keresztül bonyolítja, amelynek költségeit a munkaügyi központ finanszírozza. 
 
A 6-8 órás foglalkoztatásra is meghirdetésre került a pályázati kiírás. Ezen a héten (január 21-
ig) várhatóan beadásra kerül a pályázatunk, mivel február 1-jével szeretnénk kezdeni ezt a 
foglalkoztatást is. Elsı körben 70 fıre nyújtjuk be a pályázatunkat 90 %-os támogatási 
igénnyel. Elıreláthatólag ez lefedi a 2011-es évet, várhatóan azonban lesz még lehetıség (és 
forrás is) újabb pályázat beadására is. 
 
Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülı személy foglalkoztatásához nyújtható 
támogatás 
 
Kizárólag bérpótló juttatásra jogosult, a kirendeltség által kiközvetített személy 
foglalkoztatásához nyújtható támogatás teljes munkaidı munkaviszonyra. A pályázatot a 
kirendeltségekre kell benyújtani. 
A támogatás folyósításának további feltétele: 
- az elızı évben rendes felmondással nem küldött el munkavállalót, 
- vállalja, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás idıtartama alatt nem kerül sor, 
- legfeljebb 12 hónap idıtartamú foglalkoztatás (a továbbfoglalkoztatás legalább a támogatás 
folyósítási idıtartama 50 %-nak megfelelı idıtartam). 
 
A vállalkozás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, azaz a munkabér és járulékai 
legfeljebb 70 %-át kaphatja támogatásként. 
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Országos közfoglalkoztatási program támogatása 
 
Célja: állami feladatok, országgyőlés vagy kormány által meghatározott programok 
támogatása, melynek keretében álláskeresı, vagy bérpótló juttatásban részesülı személy 
számára teremt munkaalkalmat, illetıleg biztosít foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzést. 
 
Támogatásban részesülhet: 

- központi költségvetési szerv, 
- helyi önkormányzat, társulásai, 
- állami feladatok ellátására létrehozott gazdálkodó szervezet, 
- non-profit gazdasági társaságok, 
- vizitársulatok, 
- erdıgazdálkodók. 

Támogatás nyújtható: 
 

- a munkabér és járulékok mértékének 100 %-a, legfeljebb a pályázatban szereplı 
összeghatárig, legfeljebb 12 hónapig, 

- dologi kiadások: a foglalkoztatással összefüggı egyéb költségek a munkabér és 
járulék támogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig, 

- 100 fı, vagy afeletti létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költség 3 %-ig 
terjedhet. 

 
A támogatás további feltétele, hogy a foglalkozató bıvíti foglalkoztatottainak számát. A 
döntés elıkészítését a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve végzi, a támogatásról 
a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszter dönt. 
 
Várhatóan ez évben is lesz lehetıség közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatására pályázni. 
Elızetes információk alapján február 20-ig kell benyújtani a pályázatot, és április 1-tıl 
szeptember 30-ig történne a foglalkoztatás. 
 
2011. évben a 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet szabályozza a nemzeti közfoglalkoztatás 
támogatási rendszerét. A kormányrendelet értelmében a 2011. évi tervszámok és fentebb 
leírtak alapján a felhasználás várhatóan az alábbiak szerint fog alakulni. 
 
Önkormányzati szintő rövid idıtartamú közfoglalkoztatás  121 fı/hó  
 
Önkormányzati szintő huzamosabb idejő közfoglalkoztatás   49 fı/hó 
_____________________________________________________________ 
Tervezett létszám összesen:      170 fı/hó 
 
Tervezett központi forrás         49.259 ezer Ft 
Önkormányzati saját erı         10.262 ezer Ft 
_____________________________________________________________ 
Közfoglalkoztatásra tervezett kiadások összesen:      59.521 ezer Ft 
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Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi közfoglalkoztatásról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határid ı:   azonnal 

Felelıs:     Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2011. január 19. 
 
                                                                                                    Izsó Gábor 
                                                                                                   polgármester 
…………………………… 

Jogi ellenjegyzı 
 
 

……………………………. 
 

Pénzügyi ellenjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


