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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. augusztus 27-i ülésére 
        Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervét a 61/2009.(III.26.) számú határozatával elfogadta. 

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintı törvények módosításáról szóló 2009. 
évi XXXVIII. törvény záró rendelkezéseiben módosította a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)  36. §-ának több bekezdését, amely a közcélú 
munkavégzésre vonatkozik. A fenti törvény ezen szakaszai 2009. június 1-tıl hatályosak. A 
törvény módosítása igen tág teret enged a közcélú foglalkoztatásnak. A települési önkormányzat 
nemcsak az önkormányzati törvény alapján elıírt kötelezı feladatok elvégzésére alkalmazhat 
közcélú foglalkoztatottat, hanem az önként vállalt feladatai teljesítésére is. A települési 
önkormányzat megállapodás alapján közremőködhet olyan állami vagy helyi önkormányzati 
feladatellátásban, amelyekben a helyi önkormányzat kötelezett pl. megyei önkormányzatok 
közfeladatai (bentlakásos szociális intézmények, oktatási, közmővelıdési feladatok), vagy állami 
feladatok elvégzésében. Közcélú munkavégzés történhet mindazokon a helyeken, ahol a 
közfeladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésére, azokat javító tevékenységre kerül 
sor, így pl. az önkormányzati törvény szerint: - a „településfejlesztés, településrendezés” 
érdekében, - a „közbiztonság helyi feladatainak” ellátása érdekében a polgárırség munkájának 
segítésében, vagy - a „szociális alapellátás” keretében biztosított étkeztetés megszervezése, a 
közétkeztetés biztosítása érdekében alapanyagok elıállításában.  
Nagyon fontos, hogy az önkormányzat által elkészített közfoglalkoztatási terv tartalmazza 
mindazokat a tevékenységeket és azokat a szervezeteket, intézményeket, ahol a közfoglalkoztatás 
ténylegesen történik. Az Szt. 37/A. § (4) bekezdése elıírja, hogy a közfoglalkoztatási terv 
módosítható, ha érvényességének idıtartama alatt a körülményekben lényeges változás 
következik be. 
A közfoglalkoztatási terv módosítása során ugyanúgy kell eljárni, mint a terv elfogadásakor, 
vagyis elızetesen véleményezni kell az állami foglalkoztatási szervnek és a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalnak. A polgármester a módosítás tervezetét megküldte véleményezésre a fenti 
szerveknek. 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békési Kirendeltsége az alábbi véleményt adta:  

„A közfoglalkoztatási terv módosítása az eddigi gyakorlati tapasztalatokra épül, megfelelıen 
indokolja a változtatások szükségességét. Kirendeltségünk nyilvántartása szerint az egyes 
feladatok elvégzéséhez szükséges létszám biztosított. Kirendeltségünk úgy ítéli meg, hogy a 
módosított tervben megfogalmazott célok, létszámok elérhetıek.” 

A Szociálpolitikai kerekasztal az alábbi véleményét fogalmazta meg:  

„A Szociálpolitikai kerekasztal megállapítja, hogy a Közfoglalkoztatási Terv módosítása aktuális, 
a körülmények változását követi, szakmailag nagyon jól kimunkált. Nem csak az önkormányzati 
intézményi, hanem az egész kibıvített intézményi foglalkoztatói rendszerre vonatkozóan 
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megfogalmazza a foglalkoztatás szabályait. Alkalmas arra, hogy a képviselı-testület a módosítást 
megismerje, melyet elfogadásra javasolnak.” 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/C. § (4) 
bekezdése lehetıséget ad arra, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési 
önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja, hogy az állami foglalkoztatási szervnél kéri 
az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében 
megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetıleg közfoglalkoztatásban vesz részt. 
Az 55. életévet betöltött rendszeres szociális segélyezettek körébıl igényként merült fel, hogy 
részt kívánnak venni a közfoglalkoztatásban és az önkormányzat vezetése is tudja biztosítani a 
foglalkoztatásukat, mivel ık korábban is részt vettek közhasznú munkavégzésben, tapasztalattal 
rendelkeznek. 
Fentieket figyelembe véve került sor a közfoglalkoztatási terv módosítására, az alábbiak szerint:  

� I/2. pont, a rendszeres szociális segélyre jogosultak számát – ezen belül az 55. év felettiek 
számát – csökkentettük 20 fıvel (összesen: 105 fırıl 85 fıre), 

� I/3. pont, a közcélú munka keretében foglalkoztathatóak számát növeltük 20 fıvel, ezen 
belül 10 fıvel a 8. általános végzettséggel rendelkezıket és 10 fıvel a szakmunkásképzı 
végzettséggel rendelkezıket (összesen: 960 fırıl 980 fıre), 

� I/4. pont, a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak számát növeltük 20 fıvel, ezen 
belül 10 fıvel a 8. általános végzettséggel rendelkezıket és 10 fıvel a szakmunkásképzı 
végzettséggel rendelkezıket (950 fırıl 970 fıre), 

� A 2. sz. mellékletet bıvítettük a foglalkoztatást végzı intézmények felsorolásával, 
� A foglalkoztatottak száma átrendezésre került, bekerültek a táblázatba további 

foglalkoztatók, és június 1-tıl hozzájuk is lett létszám tervezve. Június hónapban a LISZ 
Kft-nél foglalkoztatottak számát csökkentettük 40 fıvel, és növeltük a Szociális 
Szolgáltató Központnál 2 fıvel, illetve a négy újonnan belépı intézménynél összesen 38 
fıvel (összesen sor nem változott), 

� A második félév során az elızıhöz hasonlóan rendeztük át a tervezett foglalkoztatott 
létszámot (az összesen sor csak november és december hónapban nıtt átlag 48 fıvel), 

� Éves szinten a közfoglalkoztatásban részt vevık száma (átlag) így 500 fı helyett 520 fı 
lett, azonban a tervezett teljes munkaidıs létszám közel a felére csökkent (150 fı helyett 
80 fı), mert a foglalkoztatottak nagy részét – mintegy 88 %-át – részmunkaidıben 
alkalmazzuk (350 fı helyett 440 fıt), így a foglalkoztatás összköltsége éves szinten nem 
nı a tervezetthez képest. 

A Képviselı-testület által elfogadott közfoglalkoztatási terv módosítást az elfogadását követı 5 
napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a közfoglalkoztatási terv módosítását és az alábbi 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervének módosítását elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az 
elfogadást követı 5 napon belül gondoskodjon arról, hogy a terv módosítására megküldésre 
kerüljön az Állami Foglalkoztatási Szerv és a Magyar Államkincstár részére. 

Felelıs:         Izsó Gábor polgármester 
Határid ı:     értelem szerint. 

Békés, 2009. augusztus 13. 
Izsó Gábor 

polgármester 
   Jogi ellenjegyzı 
  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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A közfoglalkoztatási terv I/2. 3. 4. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
 
2. Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül rendszeres 
szociális segélyre jogosult:  85 fı 

ebbıl: 
– egészségkárosodott személynek minısül  35 fı 

– az 55. életévét betöltötte 50 fı 

– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem 
tudják biztosítani 0 fı 

 
3. Közcélú munka keretében foglalkoztatható: 980 fı 

ebbıl:  
– 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel 

rendelkezı: 429 fı 

– Szakmunkásképzı képzettséggel rendelkezı: 399 fı 

– Gimnázium, szakközépiskola képzettséggel rendelkezı: 140 fı 

– Fıiskola, egyetem képzettséggel rendelkezı: 12 fı 

 
4. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma: 970 fı 

ebbıl:  
– 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel 

rendelkezı: 429 fı 

– szakmunkásképzı képzettséggel rendelkezı: 394 fı 

– Gimnázium, szakközépiskola képzettséggel rendelkezı: 135 fı 
–  Fıiskola, egyetem képzettséggel rendelkezı: 12 fı 

 
 

A közfoglalkoztatási terv II/1-2. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. A foglalkoztatás módja, helye, idıszaka 

          A közfoglalkoztatásban résztvevık száma 2009. évben: 520 fı 
ebbıl:  

– teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma: 80 fı 

– részmunkaidıben (6 óra) foglalkoztatottak száma: 440 fı 

 

 

  
 2. A foglalkoztatottak száma 
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Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma jan. 1-tıl június 30-ig 
 jan. feb. márc. ápr. máj. jún. 

Polgármesteri Hivatal 18 24 24 24 24 24 

LISZ Kft 25 45 80 103 203 164 

Békési Kistérségi Iskola 16 27 30 40 40 40 

Jantyik Mátyás Múzeum 1 1 2 4 4 4 

Békés Város Szociális Szolgáltató 
Központ 

1 1 1 1 1 3 

Rendelıintézet 3 4 10 10 10 10 

Békés Város Könyvtár   2 2 2 1 

Békés Városi Óvoda   1 16 16 16 

Békés Városi Kulturális Központ - - - - - - 

Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum      9 

Békési Polgárırség Közhasznú 
Szervezet      15 

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény      10 

Békés Városi Önkéntes Köztestületi 
Tőzoltóság      4 

Összesen: 64 102 150 200 300 300 

      
Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma július 1-tıl dec. 31-ig 

 júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

Polgármesteri Hivatal 24 24 24 24 24 24 

LISZ Kft 173 178 150 150 103 103 

Békési Kistérségi iskola 30 30 40 40 40 40 

Jantyik Mátyás Múzeum 4 4 4 4 4 4 

Békés Város Szociális Szolgáltató 
Központ 

3 3 3 3 3 3 

Rendelıintézet 7 7 10 10 10 10 

Békés Város Könyvtár 1 1 2 2 2 2 

Békés Városi Óvoda 15 15 16 16 11 11 

Békés Városi Kulturális Központ  1 1 1 1 1 

Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum 

9 9 12 12 12 12 

Békési Polgárırség Közhasznú 
Szervezet 

15 16 16 16 16 16 

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 10 13 13 13 13 13 

Békés Városi Önkéntes Köztestületi 
Tőzoltóság 

4 4 4 4 4 4 

Békés Megyei Szociális 
Gyermekvédelmi Központ 

5 5 5 5 5 5 

Összesen: 300 300 300 300 248 248 
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A Közfoglalkoztatási terv 2. sz. melléklete az alábbi intézményekkel 
kibıvül: 
 
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum  

5630 Békés Farkas Gyula utca 2. szám  

Tel:(66) 416-524 

Igazgató: Maczik Éva Anna  

 
Békési Polgárırség Közhasznú Szervezet  
5630 Békés Korona utca 3 szám  
Mobil: 06-30/205-3169 
Elnök: Gyarmati Sándor  
 
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény  
5630 Békés Hızsı utca 39. szám  
igazgató: Kissné Dr. Balogh Ibolya  
Tel:(66) 411-577 
 
 
Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság  
5630 Békés Petıfi Sándor utca 24. szám  
Parancsnok: Vágó Dénes  
Tel:(66) 644-605 
 
Békés Megyei Szociális Központ Békési Egység 
5630 Békés, Szántó Albert u. 10.  
Vezetı: Dr. Petneháziné Lipcsei Margit 
Mobil: 06/20 293 3213 
 
 
Záradék: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közfoglalkoztatási terv módosítását a 
……….számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
Békés, 2009. augusztus 28. 
 
 
 
                                                                                        Izsó Gábor  
                                                                                        Polgármester 


