
Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról 

 

1. A közfoglalkoztatás szabályozása, háttere 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

szt.) 2011. januárban hatályba lépő rendelkezései szerint meg kell szüntetni az aktív korúak 

ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személynek, aki az ellátás éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy 

évben, legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy kereső 

tevékenységet nem folytatott.  

Önkormányzatunk igyekezett a közfoglalkoztatást úgy megszervezni, hogy minél több ellátott 

teljesíteni tudja ez által a 30 napos munkavállalási kötelezettségét.  

A Szt. módosítása szerint nem kellett egész évre szóló közfoglalkoztatási tervet készíteni, így 

jobban összhangot tudtunk teremteni az ellátottak létszámingadozása és a változó mennyiségű 

ellátandó feladatok között.  

2011. január 1. napon 49 fő volt aktív korúak ellátására jogosult. Ebből, 

egészségkárosodottsága, illetve 55. életévet meghaladó kora miatt rendszeres szociális 

segélyre jogosult összesen 5 fő. A rendszeres szociális segélyben részesülők mentesülnek a 30 

nap munkavállalási kötelezettség alól és közmunka programban nem foglalkoztathatóak. 

 

2. Foglalkoztatás ütemezése 

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás finanszírozására két típusú pályázaton vehetett részt. - 

- Az egyik a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, melynek keretében bármely 

álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása támogatható volt. A foglalkoztatást 2-

12 hónap időtartamra szóló határozott idejű munkaviszony keretében, legalább napi 6 órában 

kellett vállalni. Kétszer nyílt lehetőségünk ennek a típusú pályázatnak a beadására. Összesen 

7 személyt, 3 fő aktív korúak ellátására jogosult és 4 fő regisztrált munkanélkülit tudtunk 

ebben a kategóriában foglalkoztatni, átlagosan 6 hónap időtartamban. 4 főt 6 órás, 3 főt 8 órás 

munkaviszonyban. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében összesen 6250 óra 

munkavégzés történt. 

- A másik a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, melynek keretében, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 

hónap időtartamban voltak foglalkoztathatók. Az ilyen típusú pályázat benyújtására három 

alkalommal volt lehetőségünk. Összesen 37 személyt sikerült munkaviszonyhoz juttatnunk 

ebben a formában, 2-3 hónap időtartamban. Rövid időtartamú programban összesen 8012 óra 

munkavégzés történt. 
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- Ezenkívül a Megyei Önkormányzat adott lehetőséget 3 főnek közmunka végzésére, az általa 

fenntartott Alsótengelicen lévő szenvedélybetegek otthonában. 

 

3. Munkaterületek, feladatok  

A közcélú foglalkoztatottak szakképzettséget nem igénylő feladatokat láttak el.  

A rövid időtartamú programban, a munkavégzés brigádokra történő bontásban történt. A 

munkacsoportok és ezen belül a munkát végző személyek is, váltották egymást a 

munkahelyeken, az erőforrások és igények valamint egyéb körülményekhez (pl. időjárás) 

igazodva. 

Közfoglalkoztatás keretei között ellátandó feladatok közé, csak a jogszabály alapján a helyi 

önkormányzat feladat ellátási körébe utalt munkákat soroltunk. 

Közterületek karbantartási feladatainak ellátása:  

- temetők karbantartása 4 településrészen, 

- zöld területek karbantartása, parkosítás, parlagfű irtása, fűkaszálás, 

- sportpálya karbantartása 2 településrészen, 

- illegális szemétlerakók felszámolása, 

- csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, 

- közintézmények karbantartási, felújítási feladatainak ellátása, (óvoda, iskola, 

orvosi rendelő 3 település részen, Polgármesteri Hivatal épülete, művelődési ház 

4 település részen. 

- Járdák felújítása, 

A hosszabb időtartamú programban résztvevők a következő munkákat végezték: 

Konyhai és egyéb kisegítő munka, óvoda, iskola területén. 

Portaszolgálati feladatok ellátása az iskolában. 

Óvodáskorú gyermekek buszon történő kísérete külterületről. 

Sportpálya és művelődési ház karbantartása. 

 

A közfoglalkoztatottak munkájának megszervezését - 5 hónapon keresztül 6 órás 

munkaidőben- egy fő közfoglalkoztatás-szervező segítette. Ennek a státusznak a 

finanszírozása a Szekszárd És Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül benyújtott 

pályázat segítségével történt, 100 %-os támogatással. 

 

4. Bérezés, finanszírozás 

A pénzügyi terhek pályázatonként eltérően alakultak. A támogatás mértéke 70 % és 100 % 

között változott. A közhasznú munkabér és annak 50 %-os mértékű járulékai a 2011. évben 
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7.499.734,- Ft, ebből Önkormányzat által biztosított forrás  889.677,- Ft, központi 

költségvetésből 6.610.057,- Ft.  

A pályázatok lehetőséget biztosítottak közvetlen költségek elszámolására is pályázatonként 

eltérő mértékben. A munkavégzéshez megvásárlásra és közvetlen költségként elszámolásra 

került zúzott kő, flex, akkus csavarhúzó csavarkulcs készlet és egy darab fűkasza. 

 

5. Egyéb információk 

A Szt. előírja a 30 nap munkavállalási kötelezettséget, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra való jogosultsági feltételeként, ezért igyekeztünk a közfoglalkoztatási programba 

az ellátottakat minél nagyobb létszámban bevonni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

2011. évben 9 fő esetében szüntettük meg kereső tevékenység miatt. Ők tartósan el tudtak 

helyezkedni, nem kerültek vissza a segélyezési rendszerbe. Ezen kívül az ellátottak a 

munkaerőpiacon nem folytattak munkavégzést, vagyis a közmunkaprogram nélkül nem tudtak 

volna eleget tenni a 30 napos munkavállalási kötelezettségnek.  

A pályázati lehetőségek kimerítése után 2 fő jelezte, hogy nem sikerült munkát találnia, ezért 

szeretne ez ügyben a segítségünket kérni. Anyagi források hiányában az önkéntes 

munkavégzés lehetőségét tudtuk felajánlani számukra. Mindketten elfogadták, ezzel 2011. 

december hónapban teljesítették az előírt munkakötelezettséget.  

Jelentős adatnak minősül, hogy a 2011. december 31. napon 58 fő foglalkoztatható aktív 

korúk ellátására jogosult személy közül 28 fő már legalább 2008-óta ellátott 

Önkormányzatunknál tartós munkanélkülisége miatt.  

 

 

 

Tengelic, 2012. január 19. 
 
 ……………………………………… 
  Gáncs István 
  polgármester 
 


