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Sorszám: III/4. Tárgy:  Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı 
félévi végrehajtásáról Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 
Samu Jánosné ügyintézı 
Jákli Jánosné munkavezetı 

Egyszerő szótöbbség 
 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

 Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. augusztus 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 35-37. §-ai szabályozzák a közcélú munkavégzés feltételeit. A közcélú 
munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. A közcélú munka megszervezését a 
települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti. A 2009. június 1-tıl 
hatályos törvénymódosítás következtében közcélú munkavégzés keretében az a települési 
önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes 
vállalása alapján gondoskodik, az a jogszabályon alapuló állami vagy helyi önkormányzati 
feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, 
továbbá az elıbbi feladatok ellátásához szükséges feltételeket megteremtı, javító tevékenység 
látható el. 2009. évre vonatkozóan a jogszabályban elıírt közfoglalkoztatási tervet Békés Város 
Képviselı-testülete a 61/2009. (III. 26.) számú határozatával fogadta el. Az augusztusi testületi 
ülésre a törvénymódosítást is figyelembe véve készítettük elı a közfoglalkoztatási terv 
módosítását, melyre az Szt. 37/A. § (4) bekezdése ad felhatalmazást. 

A 2009. évi önkormányzati költségvetés közfoglalkoztatásra vonatkozó része már az 
elızetes közfoglalkoztatási terv ismeretében készült el. A közfoglalkoztatási terv elfogadását 
követıen 2009. április 1-tıl vált lehetıvé az aktív korúak ellátására jogosultak közfoglalkoztatása 
(a foglalkoztatás január 1-tıl folyamatos volt, a korábbi szabályoknak megfelelıen).  Az Szt. 
szerint szervezett közfoglalkoztatás, valamint áthúzódó és pályázati úton megvalósuló közhasznú 
munkavégzés végrehajtásáról 2009. június 30-ig egyidejőleg szakmai és pénzügyi beszámolót 
készítettünk, melyet az alábbiak szerint mutatunk be a Tisztelt Képviselı-testületnek. 

 

1. Közhasznú foglalkoztatás szakmai és pénzügyi beszámolója 

A korábbi években a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségén 
keresztül lehetısége volt az önkormányzatnak – meghatározott támogatási feltételekkel, 
közhasznú foglalkoztatási formában – regisztrált álláskeresık alkalmazására. A foglalkoztatás 
elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény  (16/A. § /2/ bekezdés) 
2009. január 1-tıl hatályos módosításával az önkormányzatoktól ezt a lehetıséget megvonták. 
Jelenleg közhasznú foglalkoztatásban még az áthúzódó támogatási szerzıdéseink vannak 
kifutóban, és rövid idıre 2 hónapos idıtartamra a Munkaügyi Központ még ítélt meg az 
Önkormányzatnak bér- és járuléktámogatást. 
 
A közhasznú átlaglétszám 2008. dec. 01.-tıl 2009. június 30-ig  7 fı 
 
Havi bontásban: December  18 fı 
   Január    9 fı 
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   Március    7 fı 
   Április     2 fı 
   Május     1 fı 
   Június     2 fı 
 
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008-ban meghirdetett közmunkaprogramjára 
sikeresen pályáztunk. A pályázat bekerülési költsége 10.000.000,- Ft, a támogatás mértéke 
9.500.000,- Ft, az összköltség 95%-a. Így 2008. november 1-tıl 2009. március 31-ig 21 fı 
közterületen való foglalkoztatása valósult meg.  
 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki „Közfoglalkoztatást-szervezık 
foglalkoztatásának támogatása” elnevezéső központi munkaerı-piaci program keretében közcélú 
foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatására. Célja, hogy 
a hátrányos munkaerı-piaci helyzető személyek közül, akik részére aktív korúak ellátására való 
jogosultságot állapítottak meg, a közfoglalkoztatás szervezık közremőködésével, minél többen 
kapcsolódjanak be a közfoglalkoztatási programokba. Békés Város Önkormányzata 5 fı 
közfoglalkoztatás szervezı részére pályázott és kapott támogatást 2009. április 1-tıl 2010. 
március 31-ig terjedı idıszakra. A foglalkoztatásuk után 100%-os bér és járuléktámogatást 
ítéltek meg, melynek összege 9.462.600,- Ft. A közhasznú munkavégzés miatt tervezett (DARFT 
pályázat nélkül) költségvetési elıirányzatok az alábbiak szerint teljesültek 2009. június 30-ig. 

 

Közhasznú foglalkoztatásra tervezett kiadások felhasználása 

2009. június 30-ig 

Közhasznú foglalkoztatás ( 930932 szakfeladat) 
JOGCÍM 

Eredeti  Módosított Teljesítés Teljesítés 
%-a 

Átlaglétszám (fı) 6  7  7   
Személyi juttatás                 6 358                 7 499                     6 977     93,04 
Munkaadókat terhelı 
járulékok                2 081                 2 464                     2 159     87,62 

Készletek                             6       
Szolgáltatások                   220                    220                        767       

Különféle dologi kiadások                     38                      38                        153       
Dologi kiadások                   258                    258                        926     358,91 
KIADÁSOK ÖSSZESEN                8 697               10 221                   10 062     98,44 

 
A vizsgált idıszakban a közhasznú foglalkoztatás támogatására 4.590.323,- Ft átvett pénzeszköz 
érkezett a Munkaügyi Központtól. 

A táblázat tartalmazza a kifutó szerzıdések miatti elıirányzatok teljesülését, valamint a 
„Közfoglalkoztatást-szervezık foglalkoztatásának támogatása” pályázat bér és járulék kiadásait. 
Az elıirányzat módosítására a pályázati támogatásból beérkezett bevételek miatt volt 
lehetıségünk. 

 
2. Közcélú foglalkoztatás szakmai és pénzügyi beszámolója 

A Szt. módosításával 2009. évtıl a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korúaknak kötelezı 
a közfoglalkoztatásban részt venni. A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat 
feladata. 2009. február 1-tıl indítottuk elıször a rendelkezésre állási támogatásban részesülık 
foglalkoztatását. A foglalkoztatás idıtartama a törvényi elıírás szerint legalább évi 90 munkanap. 
A napi munkaidı hossza szerint teljes és részmunkaidısként foglalkoztathatók a munkavállalók, 
munkabérként csak a minimálbér adható, ami 2009 évben 8 órás foglalkoztatás esetén a 
szakképzetleneké 71.500,- Ft, a szakképzetteké 87.500,- Ft. A 6 órás minimálbér 53.625,-Ft 
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illetve 65.625,- Ft. A 90 munkanap leteltével hosszabbításra is lehetıség van. Akik a 90 
munkanap alatt beilleszkedtek, munkájukat jól látták el és maradni akartak, illetve az adott 
intézmény javasolta a továbbfoglalkoztatásukat, azoknak a munkavállalóknak 
meghosszabbítottuk a munkaszerzıdését. 
A nyilvántartásunkban lévı rendelkezésre állási támogatásban részesülık közül átlagosan 100 
személyt értesítünk ki havonta azok közül, akiket munkába akarunk állítani. Munkaviszonyt 
azonban nem mindenkivel tudunk létesíteni, azért mert orvosilag nem alkalmasak, vagy mert 
várhatóan el tudnak helyezkedni máshol. A program egyik jelentıs sikereként könyvelhetjük el, 
hogy a munkavégzésre berendelt emberek közül 35 fıt elızı munkahelye – ahol alkalmi 
munkavállalóként („kiskönyvvel”) dolgozott felvette, vagy a „fekete munkát” felváltotta a 
bejelentett munkahely, illetve 2-3 hét után lépett ki, mert elızı foglalkoztatója visszahívta 
bejelentett munkakörbe. 
Június hónappal bezárólag összesen 355 fıvel létesítettünk munkaviszonyt. A 355 fıbıl 47 fı 
munkaviszonya 90 munkanapnál hamarabb megszüntetésre került. A 47 fıbıl 20 fı más 
munkáltatónál helyezkedett el, 19 fı egészségügyi állapota miatt alkalmatlanná vált, 5 fı más 
településre költözött. Három személynek kellett a munkaviszonyát megszüntetni, mert igazolatlan 
hiányzás miatt nem lehetett velük együttmőködni. A foglalkoztatás elıtt mindenkit foglalkozás 
egészségügyi vizsgálatra küldünk el. Amennyiben munkavégzésre alkalmas, munkába állítjuk. 
Orvosi szakvélemény alapján 70 személy munkavégzésre nem volt alkalmas. İk továbbra is a 
rendelkezésre állási támogatást kapják. 
 
Felvételre kerültek havi bontásban: 
 
Február hónapban     75 fı 
Március hónapban     72 fı 
Április hónapban     85 fı 
Május hónapban     67 fı 
Június hónapban     56 fı 
Összesen:    355 fı 
 
December és január havi közcélú átlaglétszám:     59 fı  
Február hónaptól június hónapig a RÁT-os átlaglétszám:  218 fı  
 
A közcélú munkavállalók foglalkoztatása a Polgármesteri Hivatalban és az Intézményeknél 

 

Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma 2008.dec 1-tıl 2009. június 30-ig 

 2008.dec Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

Polgármesteri Hivatal 11 17 23 29 37 48 30 

LISZ Kft. 20 22 43 91 151 189 204 

Békési Kistérségi 
iskola 

18 20 28 33 36 38 19 

Jantyik Mátyás 
Múzeum 

1 1 2 2 2 2 2 

Békés Város Szociális 
Szolg. Központ. 

1 1 1 1 1 2 1 

Rendelıintézet 3 3 4 6 7 7 6 

Békés Városi Könyvtár      1 1 

Békés Városi Óvoda    3 3 5 7 
Békés Város Kulturális 
központ 
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Hajnal István Szociális 
Szolg. Centrum 

      2 

Békési Polgárırség 
Közhasznú Szervezet 

      8 

Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény 

      10 

Békés Városi Önkéntes 
Köztestületi Tőzoltóság 

      4 

Összesen: 54 64 101 165 237 292 294 
 

A közcélú foglalkoztatás közterületen 2009. február 1-jén kezdıdött, amikor a felülvizsgálatot 
követıen a jogosultsági feltételeknek megfelelı aktív korúak ellátására jogosultak „elsı RÁT-
osok” – munkába álltak. Induló létszámuk a még szerzıdésben állókkal együtt 65 fı volt. 
Átlaglétszámuk az elsı félévben 141 fı. A dolgozókat 11 brigádba osztottuk be.  

Márciusban már megkezdıdtek a járdaátrakási és csatornázási munkálatok. Közben a 
közmunkásokat és a telephelyüket, az összes felszereléssel együtt kiköltöztették a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt. Törökvész utcai telepére. A közmunkásoknak mind a költözésben, mind az új 
telep kialakításában is tevékenyen részt vettek.  
 
Összességében az „Út a munkába” program elsı félévét sikeresnek mondhatjuk, természetesen 
mindig lehet még jobb, még eredményesebb munkát végezni, és mi ezen dolgozunk. 
 

A közfoglalkoztatás keretében tervezett kiadások teljesítését a következı táblázatban 
mutatjuk be. Az eredetileg fıként a „Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások” szakfeladatra 
tervezett kiemelt dologi kiadások teljesítését az elvégzett munka jellegének (parkfenntartás, utak, 
hidak fenntartása, belvíz, stb.) megfelelı szakfeladatra könyveljük. A közcélú munkavégzéssel 
kapcsolatos kiadások teljesítését ezért célszerő az érintett szakfeladatokkal együtt vizsgálni. A 
táblázat „Szakfeladat összesen” soroszlopai ezeket az összevont adatokat tartalmazzák eredeti, és 
módosított elıirányzatok szerinti bontásban. Az adatok a tervhez viszonyított 28,64 %-os 
teljesítést mutatnak, de ennek reális értelmezéséhez figyelembe kell venni az alábbiakat: 

• A munkabérek és járulékok, az elszámolási rendszer (Kincstári IMI) sajátosságai miatt, a 
2009. május 31-i teljesítést mutatják. 

• A dologi kiadások június havi teljesített számlái július hónapban kerültek utalásra, így az 
önkormányzatra is érvényes pénzforgalmi szemlélet miatt június hónapra nem került 
könyvelésre. 

• Az elızıeket figyelembe véve, és az összegeket a teljesítéshez kalkulálva, a jelen 
beszámoló idıpontjában a teljesítés nem haladja  meg az 50 %-ot. 

A vizsgált idıszakban a közcélú foglalkoztatás támogatására 75.273.234,- Ft állami támogatás 
érkezett a Magyar Államkincstártól. 
Összességében megállapítható, hogy a közfoglalkoztatatás miatt felmerülı kiadások 2009. évben 
nem haladják meg a feladatra tervezett költségvetési keretszámot. 
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Közfoglalkoztatás keretében tervezett kiadások teljesítése 
2009. június 30-ig 

 

 

 

 

Parkfenntartás(018) 
Utak- hidak fenntartása 

(004) 
Belvíz- és szennyvíz-

elvezétés(017) 
Máshova nem sorolt egyéb 

szolg.(016) 
Szakfeladatok összesen 
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Átlaglétszám 
(fı)                             226                  226          
Személyi 
juttatás                       179 210       179 210       50 816       179 210       179 210        50 816    28,36 

Munkaadókat 
terhelı 
járulékok 

                  
     31 528         31 528         9 702         31 528         31 528          9 702    30,77 

Készletbeszerzés      208        208          1 599       1 599             105         12 875         11 068              -           12 875         12 875          1 912      
Szolgáltatások      451        451       417           751          751          833          833         326           5 292           4 508         1 841           6 542           6 543          3 369      

Különféle dologi 
kiadások      132        132         83           470          470          167          167           86           3 633           3 113            536           3 883           3 882          1 224      

Dologi kiadások      -         791        791       500        2 820       2 820       1 000       1 000         517         21 800         18 689         2 377         23 300         23 300          6 505    27,92 

KIADÁSOK 
ÖSSZESEN      -         791        791       500        2 820       2 820       1 000       1 000         517       232 538       229 427       62 895       234 038       234 038        67 023    28,64 
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselı-testülete a közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

 
Békés, 2009. augusztus 8. 

Izsó Gábor  
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 


