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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének tervezete 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. (a 
továbbiakban: Szt.) értelmében jelentősen változott az aktív korúak ellátására, segélyezésére, illetve a 
közfoglalkoztatásra vonatkozó, összefüggő szabályozás. Az eddigiekkel szemben jóval nagyobb hangsúlyt kap a 
közcélú foglalkoztatás, amelyet az aktív korúak ellátásában részesítettek köréből merítve, az állami foglalkoztatási 
szolgálattal együttműködve kell az önkormányzatoknak megszervezni. 
Az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdése éves közfoglalkoztatási terv készítésére kötelezi az önkormányzatokat. A határidőre 
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 végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a 
közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, 
sajátos egyéni élethelyzetből 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 lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett keretek 
között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a 
településen élők adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése, melynek kidolgozása a 
települési önkormányzatok feladata, de a munkaerőpiaci szervek is részt vesznek az előkészítés folyamatában, illetve a 
megvalósítás segítésében. Ezen program ugyanis csak akkor lehet sikeres, ha az önkormányzatok és a 
munkaügyi szervezetek közös erővel, együttműködve látják el a feladatokat. 
 
A közfoglalkoztatás megszervezése: 
 
A közcélú munkaviszony létesítésének speciális szabályait az Szt. 36. § (2)-(8) bekezdései tartalmazzák. A munkára 
való ösztönzés lényeges eleme, hogy a munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyek ne veszítsék el teljesen 
kapcsolatukat a munka világával. Mivel a munkanélküliként (álláskeresőként) töltött idő eredménytelen volt 
abban, hogy az elsődleges munkaerő-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 együttműködtek 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.  
 
A szociális törvény 2009-es módosítása lehetővé teszi, hogy a közfoglalkoztatás keretében a jogszabályon alapuló 
vagy önkéntes vállalás alapján helyi önkormányzati feladat nemcsak költségvetési szervnél, hanem önkormányzati 
többségi tulajdonú gazdálkodó szerveknél is ellátható megállapodás alapján, melynek tartalmaznia kell, hogy a 
közcélú foglalkoztatás 95 %-os támogatás igénylése az önkormányzat által bonyolódik (Államkincstár felé), 5 %-ot a 
foglalkoztató átvállalja. 
 
Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára 
legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt 
létesíteni.  
 

 
 



A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege – teljes 
munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) 2010. január 1-étől havi 73.500 forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy 
szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül 2010. január 1-jétől 
havi 89.500 forint. 
 
A közfoglalkoztatási terv tartalma: 
 
Az Szt. szabályai között (37/A. § (2) bekezdése) találhatók a közfoglalkoztatási terv tartalmára vonatkozó előírások. 
A közfoglalkoztatási terv tartalmazza: 

a)     a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, 
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 közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a tervhez képest 10 %-kal bővül, vagy csökken a tervezett létszám. 
A terv használhatóságát megkönnyíti, ha a fentiek táblázatos formában, áttekinthetően állnak rendelkezésre. E 
mellett célszerű külön kimutatást készíteni: 
 

- a közfoglalkoztatásban részt vevő intézményekről, szolgáltatókról, illetve  
- a részben, vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatokról,  
- a munkafeladatok (tevékenységek), és az azokhoz szükséges létszámok negyedéves ütemezéséről. 
 

Ezen irányelvek alapján készítettük el Csanytelek Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási tervét 2010. évre, amely  
a munkakörök tervezésénél a 2009. évi közfoglalkoztatás során szerzett tapasztaltakon alapul. 
 
Az 1. számú melléklet I. táblázata átfogó képet nyújt az elemzésről és tervezésről.  2009. december 31. adatok alapján összesen 9 fő 
részesült rendszeres szociális segélyben, 5 fő egészségkárosodott, 56 fő aktív korú részesült RÁT-ban. 
2009. évben 74 fő vett részt közfoglalkoztatásban.  
 
Az elmúlt évben az önkormányzat 23.037.179 forintot használt fel közfoglalkoztatásra, melyből a saját forrás  
848.139,- forint volt. 
 
Az I. táblázat (1. sz. melléklet) az aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése a 2009. évi adatok alapján. 
 
A II. táblázat (2. sz. melléklet) a 2010. évre vonatkozó tervezetet mutatja be, a várható létszámok tükrében, az aktív korú ellátás 
típusa, az ellátásban részesülők életkora, neme, iskolai végzettsége, a háztartás formája és a képzésre kötelezettség alapján. 
 
A 3. számú melléklet a rendelkezési állási támogatásra jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetétele 
2010. évre. 
 
A 4. számú melléklet Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján. 
 
Az 5. számú melléklet a kommunális, köztisztasági, parkgondozási, felújítási, karbantartási szolgáltatás dologi költségeit 
tartalmazza. 
 
Az 5/a számú melléklet az ellátandó közfeladatok várható ütemezése a foglalkoztató intézmény és a munkakör szerinti 
bontásban. 
 
Településünkön a közfoglalkoztatást az önkormányzat saját költségvetéséből szervezi. 
 

 
 

Tisztelt Képviselő- 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 előzetesen véleményezte és változtatás nélkül terjesztette azt a képviselő- testület elé 
elfogadásra. A tervet véleményezte  a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és 
ugyancsak változtatás nélküli elfogadását kezdeményezte. Javasoljuk az alábbi határozati javaslat jóváhagyását. 
 
Csanytelek, 2009. január 31. 

Tisztelettel: 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester          jegyző 



 
 
 
 
      /2010. (II. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község  Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási terve jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező Csanytelek 
Község Önkormányzata 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervét változtatás nélkül elfogadja, a 
tervben foglaltak  megvalósításához szükséges saját anyagi fedezetének  feltételeit munkabérek kifizetésére 
jutó hányadát a költségvetésében biztosítja. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Felelős:    Forgó Henrik polgármester 

  Kató Pálné jegyző 
 

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2010. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási 
tervében rögzített feladatok végrehajtásához szükséges munkaeszközök (kézi és gépi szerszámok, gépek, 
munkavédelmi felszerelések, munkaruha, stb.) beszerzésére az önkormányzat 2010. 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 jegyzőt a 
pályázat elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

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

  Kató Pálné jegyző 
       Beszámolás határideje:        pályázat kiírását, ill. pályázat benyújtását, pályázat elbírálását követő  képviselő- 

testületi ülés 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged) 
- Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Csongrádi Kirendeltsége (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 
- Adó- és Pénzügyi irodavezető 
- Irattár 

 
 
 


