
 
 

Elıterjesztés 
 

Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az aktív korúak ellátására jogosultak közül azoknak a munkanélkülieknek, akiknek 
közfoglalkoztatásban kell részt venniük, a közfoglalkoztatásuk megszervezése az önkormányzatok 
feladata. 
A közfoglalkoztatás (közcélú munka) célja a munkára való ösztönzés, hogy a munkaerıpiacról 
tartósan kiszorult személyek ne veszítsék el teljesen kapcsolatukat a munka világával. 
 
A közcélú munka alatt azon állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek 
teljesítésérıl a helyi önkormányzat gondoskodik. A közcélú munkára legalább évi – nem feltétel az 
egybefüggıség – 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejő 
munkaviszonyt létesíteni. A közfoglalkoztatásban részesülık a munkavégzés idıtartamára 
munkabért kapnak, melynek összege – teljes munkaidı esetén- nem lehet kevesebb a 
minimálbérnél. 
 
Az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében minden év február 15-ig, 
közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük egy éves idıtartamra. A terv tervezetét véleményeztetésre 
meg kell küldeni a munkaügyi központnak és véleményeztetni kell a 2000 fı feletti lakosságszámú 
településen a helyi szociálpolitikai kerekasztallal, valamint a Kisebbségi Önkormányzattal. 
A vélemények beérkezése után az önkormányzatoknak el kell fogadni a közfoglalkoztatási tervet. 
 
A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 
képzettség szerinti várható összetételét, a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, ezen feladatok ellátásához szükséges 
létszámot és a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 
Jelen közfoglalkoztatási terv szerint  2010. április 1-tıl 50 fı számára szeretnénk munkát 
biztosítani, napi 6 órában.  Az elsı és utolsó negyedévben 4-4 fıt, a második és harmadik 
negyedévben pedig 30-30- fıt szeretnénk foglalkoztatni, megfelelı brigádbontásban az alábbi 
feladatokra: temetık karbantartása, zöld területek karbantartása, parkosítás, parlagfő irtás, 
főkaszálás, sportpálya karbantartás, illegális szemétlerakók felszámolása, csapadékvíz elvezetı 
árkok tisztítása, közintézmények karbantartási feladatainak ellátása, járdák felújítása, portaszolgálat 
és hivatali kisegítı.  
A közfoglalkoztatás finanszírozása úgy alakul, hogy a központi költségvetés a személyi kiadások 
(bérek és járulékai ) 95 %-át biztosítja, 5%-át az önkormányzat fizeti. A dologi kiadások teljes 
egészében az önkormányzatot terheli. 
A 2010. évi közfoglalkoztatási tervet a helyi szociálpolitikai kerekasztal és a Kisebbségi 
Önkormányzat elfogadta, valamint a munkaügyi központ sem tett módosítási javaslatot. 
Kérem a Képviselı-testületet , hogy az elıterjesztett és véleményeztetett közfoglalkoztatási tervet 

fogadja el. 

Tengelic , 2010. február 10. 
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