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 2009. márciusi képvisel - testületi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének tervezete

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2009. január 1-jei hatállyal módosított szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról  szóló  mód.  1993.  évi  III.  tv.  (a  továbbiakban:  Szt.)  értelmében  jelent sen  változott  az  aktív  korúak
ellátására, segélyezésére, illetve a közfoglalkoztatásra vonatkozó, összefügg  szabályozás. Az eddigiekkel szemben
jóval nagyobb hangsúlyt kap a közcélú foglalkoztatás, amelyet az aktív korúak ellátásában részesítettek köréb l
merítve, az állami foglalkoztatási szolgálattal együttm ködve kell az önkormányzatoknak megszervezni.
Az Szt. új, 37/A. §-a (1) bekezdése éves közfoglalkoztatási terv készítésére kötelezi az önkormányzatokat. A
határid re elfogadott közfoglalkoztatási terv megléte a feltétele a közcélú munkavégzés utáni állami támogatás
visszaigénylésének. A terv lényeges tartalmi elemeit, az elkészítésével, egyeztetésével és elfogadásával, valamint az
utólagos tájékoztatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályokat az Szt. 37/A. § (2)-(4) bekezdései
tartalmazzák.

Kiemelt cél,  hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek – akik 2008. évig egy típusú ellátásban,
rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony
iskolai végzettség  munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaer piacra való visszakerülés els  lépcs jét a
közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból,
sajátos egyéni élethelyzetb l adódóan nem tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és
továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt.

Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lév  és bekerül  emberek foglalkoztatása szervezett keretek
között történjen. Ezért kiemelt jelent ség  a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a
településen él k adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehet ségekhez igazodó elkészítése, melynek kidolgozása a
települési önkormányzatok feladata, de a munkaer piaci szervek is részt vesznek az el készítés folyamatában, illetve a
megvalósítás segítésében. Ezen  program  ugyanis  csak  akkor  lehet  sikeres,  ha  az  önkormányzatok  és  a
munkaügyi szervezetek közös er vel, együttm ködve látják el a feladatokat.

A közfoglalkoztatás megszervezése:

A közcélú munkaviszony létesítésének speciális szabályait az Szt. 36. § (3)-(5) bekezdései tartalmazzák. A munkára
való ösztönzés lényeges eleme, hogy a munkaer piacról tartósan kiszorult személyek ne veszítsék el teljesen
kapcsolatukat a munka világával. Mivel a munkanélküliként (álláskeres ként) töltött id  eredménytelen volt
abban, hogy az els dleges munkaer -piacon hosszabb ideig sikerüljön elhelyezkedniük, fontos, hogy a képességet a
munkavégzésre valamilyen módon meg tudják tartani. Azok a munkanélküliek, akik az álláskeresési támogatás
folyósítási  idejét kimerítették és együttm ködtek a munkaügyi központtal átkerültek/átkerülnek az önkormányzati
szociális rendszerbe.

Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás megszervezése, amely a
települési önkormányzatok feladata, és amelyet társulás vagy más szervezet útján is elláthatnak.

Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára
legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idej  munkaviszonyt
létesíteni.

A közfoglalkoztatásban résztvev k a munkavégzés id tartamára munkabért kapnak, amelynek összege – teljes
munkaid  esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelez  legkisebb
munkabér (minimálbér) 2009. január 1-ét l havi 71.500 forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy
szakképzettséget igényl  munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati id l függetlenül 2009. január 1-jét l
havi 87.000 forint, 2009. július 1-jét l 2009. december 31-ig 87.500 forint.)
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A közfoglalkoztatási terv tartalma:

Az Szt. új szabályai között (37/A. § (2) bekezdése) találhatók a közfoglalkoztatási terv tartalmára vonatkozó
el írások. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza:

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetéte-
     lét,
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A terv használhatóságát megkönnyíti, ha a fentiek táblázatos formában, áttekinthet en állnak rendelkezésre. E
mellett célszer  külön kimutatást készíteni:

- a közfoglalkoztatásban részt vev  intézményekr l, szolgáltatókról, illetve
- a részben, vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatokról,
- a munkafeladatok (tevékenységek), és az azokhoz szükséges létszámok negyedéves ütemezésér l.

Ezen irányelvek alapján készítettük el Csanytelek Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási tervét 2009. évre.

A munkakörök tervezésénél az elmúlt év tapasztalataira építve kerültek meghatározásra az idei közfoglalkoztatás
keretében ellátható önkormányzati feladatok.

Az 1. számú melléklet I. táblázata átfogó képet nyújt az elemzésr l és tervezésr l.  2008. december 31. adatok alapján
összesen 118 f  részesült rendszeres szociális segélyben, 7 f  egészségkárosodott, 111 f  aktív korú, közülük 20 f
vett részt valamilyen közfoglalkoztatásban.

Az elmúlt évben az önkormányzat közel 6 millió forintot használt fel közfoglalkoztatásra, melyb l közel
750.000,- forint volt a saját forrás.

A II. táblázat a 2009. évre vonatkozó tervezetet mutatja be, a várható létszámok tükrében, az aktív korú ellátás típusa,
az ellátásban részesül k életkora, neme, iskolai végzettsége, a háztartás formája és a képzésre kötelezettség alapján.

A III. táblázat az általános közfoglalkoztatási tervet szemlélteti, a feladatok megjelölése, várható negyedéves
ütemezése alapján, megjelölve a tervezett foglalkoztatás végzettség szerinti létszámigényét, összehasonlítva a
rendelkezésre állási támogatásban részesül k végzettség szerinti létszámával.

Településünkön a közfoglalkoztatást az önkormányzat szervezi, saját költségvetéséb l    1.390.000,-Ft-ot
fordítva a segélykeret átütemezésével a munkabér 5%-os önrészére.

A 4. számú melléklet a javasolt munkafeladatok megnevezését szemlélteti.

Az 5. számú melléklet részletesen mutatja be, havi ütemezéssel a konkrét munkaköröket, intézményi bontásban.

Tisztelt Képvisel - testület!

Indítványozzuk a beterjesztett Közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvitatását és változtatás nélküli elfogadását,
annak tudatában, hogy a tervben foglaltakat a Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ Csongrádi Kirendeltsége
és a Szociális kerekasztal el zetesen véleményezte és változtatás nélkül terjesztette azt a képvisel - testület elé
elfogadásra. A tervet véleményezte a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és ugyancsak változtatás nélküli elfogadását
kezdeményezte. Javasoljuk az alábbi határozati javaslat jóváhagyását.

Csanytelek, 2009. március 16.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



       /2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község  Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási terve jóváhagyása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jelen határozat mellékletét képez  Csanytelek
Község Önkormányzata 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervét változtatás elfogadja, a tervben
foglaltak  megvalósításhoz szükséges saját anyagi fedezetének  feltételeit munkabérek kifizetésére jutó
hányadát a költségvetésében biztosítja.

Végrehajtás határideje: folyamatos, illetve a 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási terv elkészítésének határideje
2010. 01. 31.

Felel s: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete a 2009. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási
tervében rögzített feladatok végrehajtásához szükséges munkaeszközök (kézi és gépi szerszámok, gépek,
munkavédelmi felszerelések, munkaruha, stb.) beszerzésére az önkormányzat 2009. évi költségvetésében
anyagi forrás nem áll rendelkezésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e témakörben, kiírt
pályázat esetén az önkormányzat nevében pályázat benyújtására. Egyben felkéri Kató Pálné jegyz t a
pályázat elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos a pályázat kiírásához igazodóan.
Felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: pályázat kiírását, ill. pályázat benyújtását, pályázat elbírálását követ   képvisel -

testületi ülés

A határozatról értesítést kapnak:

1) Képvisel - testület tagjai (Helyben)
2) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
3) Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Csongrádi Kirendeltsége
4) Forgó Henrik polgármester
5) Kató Pálné jegyz  és általa
6) Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája
7) Adó- és Pénzügyi irodavezet
8) Irattár



Hivatkozási szám: Ügyiratszám: 6216-3  /2009.
Ügyintéz jük: Ügyintéz :   Bodor Lajos

Tárgy: Közfoglalkoztatási terv vélemény

Forgó Henrik

Polgármester Úr

részére

Polgármesteri Hivatal

Csanytelek

Tisztelt Polgármester Úr!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1) bekezdése
el írja a települési önkormányzatok számára, hogy évente  készítsenek Közfoglalkoztatási tervet.

A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell
a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható
összetételét,
a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését
és várható ütemezését,
a megjelölt feladatok ellátásához szükséges létszámot, valamint
a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A települési önkormányzat a 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási tervet elkészítette és – a
közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való
összhang biztosítása céljából – megküldte el zetes véleményezésre a DaRMK Csongrádi
Kirendeltségének.

A  kirendeltségre  a  „2009.  évi  Közfoglalkoztatási  terv  az  1993.  évi  III.  37/A  (2)  bekezdése
alapján” dokumentum került benyújtásra.

A terv a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak adatait tartalmazza nemenkénti és életkor
szerinti, valamint iskolai végzettség szerinti bontásban.

A közcélú munkavégzéssel megvalósítandó feladatok az el írásoknak megfelel en felsorolásra
kerültek, amelyek takarítási, kézbesít i, konyhai kisegít i, közterületi segédmunka, ivóvíz
szolgáltatási munka, oktatási és szociális munka, egyéb szakmunka, területeket érintenek.

A terv tartalmazza a megjelölt feladatok elvégzéséhez szükséges nemenkénti, illetve szakképesítés
szerinti létszámbontásokat is.

Összefoglaló vélemény:

Az elkészített Közfoglalkoztatási terv tartalmazza a jogszabályban meghatározott kötelez
tartalmi elemeket.



Az elkészített tervb l megállapítható, hogy az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges létszám a
rendelkezésre állási támogatásban résztvev k, valamint a 2009-ben bekerül k létszámából
biztosítható. A munkába helyezések tervezésénél a képzési programok, komplex munkaer -piaci
programok indulási idejét figyelembe vették.
A Közfoglalkoztatási terv tartalmazza a településen, a 35 év alatti rendelkezésre állási
támogatásban részesül  8 általánossal nem rendelkez  ügyfelek számát..
A munkaügyi kirendeltség a Csanytelek Község Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervét reálisnak, végrehajthatónak ítéli. A munkaügyi szervezet a terv végrehajtásában a rá háruló
feladatokat végrehajtja.

Csongrád, 2009-03-23

                                                                                                      Bodor Lajos
                                                                                                   kirendeltségvezet
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11.. sszzáámmúú mmeelllléékklleett

II..
RReennddsszzeerreess sszzoocciiáálliiss sseeggééllyyeezzeetttteekk hheellyyzzeettéénneekk eelleemmzzééssee,, éérrttéékkeellééssee

((22000088.. éévvii aaddaattookk aallaappjjáánn))

Közcélú
foglalkoztatás

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett

So
rs

zá
m

Megnevezés

Rendszeres
szociális

segélyben
részesül

(f )

Közcélú
foglalkoztatásban

részt vett
(f )

Közcélú
foglalkoztatás

összeg
(Ft/év)

Létszáma (a+b+c): 118 20
a) egészségkáro-
sodott

    7

b) nem
foglalkoztatott

108 201.

c) támogatott
álláskeres

3 0

2.

Életkora:
a) 35 évnél
fiatalabb
b) 35-55 év
közötti
c) 55 évnél
id sebb

46

56

 9

7

12

1

Neme:
a) férfi 55 163.
b) n 55  4

Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola
alatti

6 1

b) 8 általános 42 7
c)
szakmunkásképz

 vagy
szakiskolai
végzettséggel
rendelkezik

42
9

d) gimnázium 5 2
e)
szakközépiskola

13 1

f) technikum 1 0

4.

g) f iskola,
egyetem

2 0

Háztartás formája:
a) családban él  36 105.
b) egyedül él 42 10

6.
Folyósított segély
átlagos összege
(Ft/hó/f )

18.197,- 25.767.741.-

7.

Konkrét
munkafeladatok
megnevezése,
felsorolása (pl.
köztisztasági,
adminisztratív stb.)

-az önkormány-
zat kezelésében
lév  Csanytelek
területén elhe-
lyezked  csapa-
dékelvezet  csa-
tornák karban-
tartása,
- közterületek
tisztántartása,
(gyommentesítés,



virágültetés, sö-
vénnyírás, f nyí-
rás, gépi kaszálás,
- parlagf írtás,
- sövénynyírás,
gallyazás,
- buszmegállók-
nál szemétgy j-

k cseréje,
- Polgármesteri
Hivatal levelei-
nek kézbesítése,
- köztemet
rendbentartásában
való közrem kö-
dés,
- intézményeknél
bontási, építési
munkák végzése,
- falunapokra
el készületek,

Munkák teljesülése:

I. negyedév
2 f polgármesteri

hivatal leveleinek
kézbesítése,

II. negyedév

12 f Polgármesteri
Hivatal leveleinek
kézbesítése,
közterületek
tisztántartása,
az önkormány-zat
kezelésében lév
Csanytelek
területén elhe-
lyezked  csapa-
dékelvezet  csa-
tornák karban-
tartása,
buszmegállónál
szemétgy jt k
cseréje,

III. negyedév

5 f Polgármesteri Hi-
vatal leveleinek
kézbesítése,
intézményeknél
bontási, építési
munkák végzése,
parlagf  írtás,
belterületi árkok
karbantartása,
buszmegállónál
szemétgy jt k
cseréje,
falunapokra való
el készületek,

8.

IV. negyedév

11 f Polgármesteri Hi-
vatal leveleinek
kézbesítése,
intézményeknél
bontási, építési
munkák végzése,
parlagf írtás,
belterületi árkok
karbantartása,



buszmegállónál
szemétgy jt k
cseréje,
köztemet
rendbentartásában
való közrem kö-
dés,

9. Foglalkoztatók köre
(felsorolás)

Polgármesteri
Hivatal

10.
Foglalkoztatások
átlagos id tartama
(nap)

80 munkanap
(közel 4 hónap)

Közcélú
foglalkoztatás:

a) tervezett
összeg (saját
forrással együtt)

6.097.478,-

b) felhasznált
összeg

6.097.478,-
11.

c) ebb l saját
forrás

   740.615,-

Kifizetett
rendszeres szociális
segély:

25.767.741,-

a) központi
forrásból

23.190.967.-12.

b) helyi
forrásból

 2.578.774,-

Megjegyzés:

A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvev k létszámát, hanem a 2008. évben
közhasznú foglalkoztatásban és közmunkában részt vettek létszámát is figyelembe kell venni, mivel 2008.
évben a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka is része volt a közfoglalkoztatásnak.

22.. sszzáámmúú mmeelllléékklleett
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Sor-
szám Megnevezés

Aktív korúak
ellátására

jogosultak (f )

(Köz)foglal-
koztatásba
bevonhatók

(f )

(Köz)foglal-
koztatásba

nem
bevonhatók

(f )

Els sorban
képzésre

kötelezett 35
éven aluliak

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma
(a+b): 90

a) rendszeres szociális segélyezettek
összesen: 12 12

ebb l:
egészségkárosodott 6 6
55. életévét betöltötte 6 6
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást
biztosító intézményben  nem tudják
biztosítani

0 0

1.

b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók 79 79
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b): 79

a) 35 évnél fiatalabb 27
2.

b) 35-55 év közötti 52
Neme (a+b): 79

a) férfi 34
3.*

b) n 45
Iskolai végzettsége:

a) 8 ált. iskola alatti 2
b) 8 általános 27
c) szakmunkásképz  vagy szakiskolai
végzettséggel rendelkezik 33

d) gimnázium 1
e) szakközépiskola 14
f) technikum 1

4.*

     g) f iskola, egyetem 1
Háztartás formája:

a) családban él 45
5.*

b) egyedül él 34
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma
iskolai végzettségük szerint
(a+b):

0 0

a) 8 ált. iskola alatti 0 0

6.*

b) 8 általános 0
*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével
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Rendelkezés-
re állási

támogatásra
jogosultak

nemenkénti
megoszlása

(f )

Sor-
szám Megnevezés

férfi

Közfeladatok
megjelölése

Foglal-
koztatás

szervezése

Finanszí-
rozás

összege
Ft

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek
életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b):

34 45

a) 35 évnél fiatalabb 14 13

1.

b) 35-55 év közötti 20 32
Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében
ellátandó közfeladatok:

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása  3/a,  és  4.  számú
melléklet tartal-
mazza

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév 3/a., 3/b. és 4. sz.

melléklet
tartalmazza

II. negyedév u.a.
III. negyedév u.a.
IV. negyedév u.a.

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:
a) 8 általános 30 43
b) szakképesítés 4 1
c) középiskola --- 1

2.

d) fels fokú képesítés --- ---
3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges

létszám
34 45

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetétele:

a) 8 általános alatti --- 2
b) 8 általános 8 19
c) szakképesítés 19 14
d) középiskola, gimnázium, technikum 7 9

4.

e) fels fokú képesítés -- 1
Foglalkoztatás szervezésének módja:

a) önkormányzat X
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet

5.

d) meglév  más szervezet
Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás:

a) önkormányzati 1.390.000
6.

b) központi költségvetés 26.410.095



3/a. melléklet
Közcélú foglalkoztatás tervezete 2009.

Kommunális, köztisztasági, parkgondozási, felújítási, karbantartási szolgáltatás

Tervezett feladat Koordináló intézmény Felel s Munkakör Munkafeltételek Dologi költség eFt

Nyílt csapadékvíz csatornák felújítása, tisztítása
(15 f  közcélú) foglalkoztatásával Polgármesteri Hivatal segédmunka szerszám, eszköz 250,-

Összesen 250,-

Járdák felújítása (10 f  közcélú)
foglalkoztatásával Polgármesteri Hivatal szakmunka szerszám, eszköz 800,-

segédmunka anyagköltség 4.000,-

Összesen: 4.800,-

Fatelepítés (4 f  közcélú foglalkoztatásával) Polgármesteri Hivatal segédmunka szerszám, eszköz 20,-

Összesen 20,-

Közterületek tisztántartása, kezelése
parlagf írtás, f nyírás) zöldterületek öntözése
(15 f  közcélú foglalkoztatásával)

Polgármesteri Hivatal segédmunka szerszám, eszköz 700,-

anyagköltség 400,-

Összesen: 1.100,-

Intézmények felújítása, karbantartása (10 f ) Polgármesteri Hivatal szakmunka szerszám, eszköz 100,-

segédmunka anyagköltség 3.000,-

helyi küldemények kézbesítése (3f ) Polgármesteri Hivatal segédmunka szerszám (kerékpár) 90

Összesen: 9.360,-



3/b. melléklet
Közcélú foglalkoztatás tervezete 2009.
Intézményekben ellátandó feladatok

Tervezett feladat Koordináló intézmény Felel s tervezett feladat id tartam Összes hónap
KÉBSZ Kft (4 f )

élelmezés (konyhai kisegít ügyvezet konyhai kisegít 2009.02.17 13
ivóvízszolgáltatás segédmunkás 5
Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos
Óvoda (4 f )

intézményvezet

pedagógus asszisztens szakmunka 2009.02.17 11

segédmunkás segédmunka 13
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános
Iskola ( 3 f )

intézményvezet

takarító segédmunka 2009.02.17 13
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ(10 f ) intézményvezet

gondozón szakmunka 2009.02.17 13
házi gondozó (segédgondozó) segédmunka 2009.02.17 18
takarító segédmunka 2009.02.17 14
Sportegyesület (1 f )
szertáros segédmunka 2009.02.17 11
Polgármesteri Hivatal polgármester, jegyz
csapadékvíz csatornák felújítása, tisztítása (15 f ) segédmunka 2009.03.17 80

járdák felújítása (10 f ) szakmunka 2009.07.20 23
segédmunka 2009.07.20 23

faültetés (4 f ) segédmunka 2009.03.16 2
közterületek tisztántartása,parlagf írtás (15 f ) segédmunka 2009.04.10 59

intézmények felújítása, karbantartás, festés (10 f ) szakmunka 2009.05.01 45
segédmunka

helyi küldemények kézbesítése (3 f ) segédmunka 2009.02.17 13
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Feladatok ellá-
tásához szükséges

létszám

Foglalkoztatás
kezdete

Foglal-
koztatás

 vége

Foglalkoztatás
helye

Férfi

Foglalkoztatás
napi id tartama

02.12. 06.22. KÉBSZ 1 f
Sportkör 1 f
Óvoda 2 f
Iskola 1 f
Remény GK. 3 f
Hivatal 2 f

10 ---

8 óra

03.16. 07.17. Hivatal --- 12 8 óra

04.01. 08.04. Hivatal 10 --- 6 óra

06.22. 10.23. Remény GK.4 f
KÉBSZ 1 f

5 --- 8 óra

05.01. 09.03. Hivatal --- 5 8 óra

07.20. 11.20. Hivatal 12 f
KÉBSZ 1 f

1 12 8 óra

08.01. 12.04. Iskola 2 f
Óvoda 1 f

3 --- 8 óra

08.10. 12.11. Hivatal 10 f 10 --- 6 óra

08.28. 12.31. Óvoda 1 f
Hivatal 5 f
Remény GK.3 f
KÉBSZ 1 f

6 5 8 óra



55.. sszzáámmúú mmeelllléékklleett
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Takarítás intézményeknél, polgármesteri hivatalban;

Kézbesítés a hivatal leveleinek kézbesítése településen belül;

Konyhai kisegít KÉBSZ Kft által végzett közétkeztetés keretében;

Ivóvíz-szolgáltatás biztosítása ivóvízkutak környékének tisztántartása, f nyírás;

vízdíj beszedés (KÉBSZ Kft);

Közterületi segédmunka közterület takarítása;

Járdajavítás;

csapadékelvezet  csatornák karbantartása, tisztítása;

nyírás, gépi és kézi kaszálás;

parlagf irtás;

sövénynyírás, gallyazás;

veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése;

utak javítása, karbantartása, padkázás;

hó és síkosságmentesítés;

temet  rendben tartásában való közrem ködés;

bontási, építési, karbantartási munkák végzése;

sport és kulturális helyszínek karbantartása;

önkormányzati rendezvények el készítésében;

lebonyolításában és utómunkákban való részvétel;

ves önkormányzati tulajdonú épületeknél karbantartás;

Szociális kisegít  munka gyógyszerkiváltás, bevásárlás, takarítás;

Pedagógus asszisztens óvón k munkájának segítése;

Kisegít  munka


