Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatokról

1. A közfoglalkoztatási terv célja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
szt.) rendelkezései szerint az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították, közfoglalkoztatásban vesz részt. A közcélú munka megszervezése a
települési önkormányzat feladata, melynek hatékony megvalósítása céljából egyéves
idıtartamra közfoglalkoztatási tervet készít.

A terv a 2010. január 1-i létszám adatokra épült. Aktív korúak ellátására jogosult volt 62 fı.
Ebbıl, egészségkárosodottsága, illetve 55. életévet meghaladó kora miatt rendszeres szociális
segélyre jogosult összesen 6 fı. 2 fı várandós volt, 2 fı pedig tartós beteg, számukra
állapotuknak megfelelı munkát biztosítani nem tudtunk. 2 fı az elsıdleges munkaerıpiacon
történı munkavégzés miatt továbbfolyósításban részesült, ezért közfoglalkoztatásban nem
vehettek részt. Ezek alapján 50 személy foglalkoztatására kellett tervet készítenünk.
Szerettük volna mindenkinek megadni a lehetıséget arra, hogy munkavégzésbıl származó
jövedelemhez, valamint a munkaviszony nyújtotta egyéb elınyökhöz hozzájusson, ezért a
magas létszám miatt csak 6 órás munkaviszonyt tudtunk biztosítani.
A közfoglalkoztatásban ténylegesen résztvevık száma 35 fı volt. 1 fı rendszeres a szociális
segélyre jogosultak közül hatósági szerzıdéssel. 4 fı megszakítással dolgozott, mivel a nyári
hónapokban az iskolás illetve óvodás korú gyermekek felügyeletét nem tudták megoldani. 2
fı nem fogadta el a felajánlott munkát, így ıket az ellátásból ki kellett zárni. 1 fı
munkaviszonya a munkáltató részérıl történt rendkívüli felmondással lett megszüntetve, ez
szintén az ellátásból való kizárást vonja maga után. 18 fı a közcélú munkaviszonyával
álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot.

2. Foglalkoztatás ütemezése
A téli idıszakban ilyen nagy létszámnak nem tudtunk munkát biztosítani ezért az elsı és a
negyedik negyedévben 4 fı foglalkoztatását terveztük, ezt sikerült is megvalósítani.
Tavasszal megkezdıdtek a közintézmények felújítási munkálatai, valamint a közterületek
rendezése is, így a II. és III. negyedévben 30-30 fı foglalkoztatását terveztük, melyet a
megengedett 10%-os létszámingadozással tudtunk tartani.

3. Munkaterületek, feladatok

A közcélú foglalkoztatottak szakképzettséget nem igénylı feladatokat láttak el. A
munkavégzés brigádokra történı bontásban történt. A munkacsoportok és ezen belül a munkát
végzı személyek is, váltották egymást a munkahelyeken, az erıforrások és igények valamint
egyéb körülményekhez (pl. idıjárás) igazodva.
Közcélú foglalkoztatás keretei között ellátandó feladatok közé, csak a jogszabály alapján a
helyi önkormányzat feladat ellátási körébe utalt munkákat soroltunk.
Közterületek karbantartási feladatainak ellátása:
-

temetık karbantartása 4 településrészen,

-

zöld területek karbantartása, parkosítás, parlagfő irtása, főkaszálás,

-

sportpálya karbantartása 2 településrészen,

-

illegális szemétlerakók felszámolása,

-

csapadékvíz elvezetı árkok tisztítása,

-

közintézmények karbantartási, felújítási feladatainak ellátása, (óvoda, iskola,
orvosi rendelı 3 település részen, Polgármesteri Hivatal épülete, mővelıdési ház
4 település részen.

-

Járdák felújítása,

Hivatalsegédi feladatok ellátása, kézbesítés.
Konyhai és egyéb kisegítı munka, óvoda, iskola területén.
Portaszolgálati feladatok ellátása az iskolában.
Óvodáskorú gyermekek buszon történı kísérete külterületrıl.
A legtöbb munkát igénylı terület 2010-ben az iskola és a mővelıdési ház felújítása volt.
Jelentıs

pénzösszeget

sikerült

megtakarítani

a

közmunkások

által

kiváltott

segédmunkaerıvel.

4. Finanszírozás
A pénzügyi terheket a jogszabály által meghatározott megosztás szerint számítottuk. A
közcélú munkabér és annak 50%-os mértékő járuléki a 2010 évben 11.987.417,- Ft
Önkormányzat által biztosított forrás 5% azaz 599.371,- Ft, központi költségvetés 95 %-os
arányú, azaz 11.388.046,- Ft.

5. A 2011. évi közfoglalkoztatás várható alakulása
2011. évben az Önkormányzatok általi közcélú foglalkoztatáshoz nem áll rendelkezésre
korlátlan mértékő támogatás. Az Önkormányzatnak más munkáltatókhoz hasonlóan,
pályázatot kell beadni támogatott munkaerı igényre. Kétféle pályázatban vehetünk részt.
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Az egyik a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás, melyben 6-8 órás munkaidıben, 2-12
hónap idıtartamban foglalkoztathatjuk a településünkön élı, álláskeresıként nyilvántartásban
lévı személyeket.
A másik a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás, melyben 4 órás munkaidıben 2-4 hónap
idıtartamú foglalkoztatásra nyílik lehetıség a bérpótló juttatásra jogosultak számára.
A hosszabb idıtartamú pályázat beadására évente egyszer, míg a rövid idıtartamúra évente
háromszor nyílik lehetıség. Mindkét esetben elıre meghatározott éves támogatási kerettel
számolhatunk, melyet túllépni nem lehet. A pályázatok lehetıvé teszik meghatározott mértékő
közvetlen költségek elszámolását is.
A hosszabb idıtartamú pályázatunk már beadásra került a munkaügyi központ felé. A
támogatási keret 2.093.000,- Ft mely a bér és járulékterhek 70 %-os támogatását, valamint a
bér és járulékok 20%-át kitevı közvetlen költséget foglalja magába. Az Önkormányzatunkat
terhelı önrész várhatóan 230.000,- Ft. A támogatási keretbıl 4 fı 6 órás munkaviszonyát
tudjuk finanszírozni, 6 hónaptól 12 hónap idıtartamig. Ezzel a pályázattal oldottuk meg az
iskolaportás, az óvodáskísérı és két állandó közterület karbantartó státuszát.
A rövid idıtartamú pályázatot is szeretnénk kihasználni a késı tavasztól, kora ıszig
jelentkezı közterület karbantartási feladatok elvégzésére. A rendelkezésre álló keret
elıreláthatóan 40 fı foglalkoztatását teszi majd lehetıvé 4 órás munkaidıben 2-3 hónap
idıtartamban. A támogatási keret 5.912.000,- Ft mely a bér és járulékterhek 95 %-os
támogatását, valamint a bér és járulékok 5 %-át kitevı közvetlen költséget foglalja magába.
Az Önkormányzatunkat terhelı önrész várhatóan 311.000,- Ft.

Tengelic, 2011. január 20.
………………………………………
Gáncs István
polgármester
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