
Beszámoló a 2014. évi közfoglalkoztatásról 

 

 

1. A közfoglalkoztatás szabályozása, háttere 

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

szt.) rendelkezései szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát 

annak a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személynek, aki az ellátás éves 

felülvizsgálata során, a felülvizsgálat idıpontját megelızı egy évben, legalább 30 nap 

idıtartamban közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy keresı tevékenységet nem folytatott. 

 

Az elızıhöz hasonlóan a 2014. évben is igyekeztünk a közfoglalkoztatást úgy megszervezni, 

hogy minél több ellátott teljesíteni tudja ez által a 30 napos munkavállalási kötelezettségét.  

A foglalkoztatásba bevonhatók létszámát jelentısen korlátozza a közfoglalkoztatásra 

igényelhetı forrás, melyet változó arányú önrésszel kell kiegészíteni.  

 

2014. január 1. napon 55 fı volt aktív korúak ellátására jogosult. (Ebbıl, 

egészségkárosodottsága, illetve idısebb kora miatt rendszeres szociális segélyre jogosult 

összesen 9 fı. A rendszeres szociális segélyben részesülık mentesülnek a 30 nap 

munkavállalási kötelezettség alól és közmunka programban nem foglalkoztathatóak. 

 

2. Foglalkoztatás ütemezése 

Elızı évrıl áthúzódott két foglalkoztatási program. Az egyikben 2 hónap közfoglalkoztatás 

mellett 4 hónap alapkompetencia képzésen vett részt 12 fı. Ez a program 2013. 11 01. nappal 

indult és 2014. 04. 30. napig tartott. A másik kifejezetten a téli munkálatok miatt került 

kiírásra, melyben 4 fıt tudtunk december elejétıl, február végéig foglalkoztatni.  

2014. évben önkormányzatunk a közfoglalkoztatás finanszírozására további 7 pályázaton 

vehetett részt. A foglalkoztatást 2-9 hónap idıtartamra szóló határozott idejő munkaviszony 

keretében, napi 8 órában kellett vállalni. Ebben az évben összesen 28 személyt tudtunk 

foglalkoztatni. Ebbıl 9 fı jelenleg is munkaviszonyban áll január, illetve február végéig. 

 

3. Munkaterületek, feladatok  

A közcélú foglalkoztatottak többnyire szakképzettséget nem igénylı feladatokat láttak el. 

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

önkormányzat feladat ellátási körébe utalt munkákat soroltunk.  

A programban résztvevık a következı munkákat végezték: 

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, 

Sportpálya és mővelıdési ház melletti kisegítı feladatok. 

A szociális célú tőzifa kihordása a rászorultak számára. 

 

4. Bérezés, finanszírozás 

A pénzügyi terhek pályázatonként eltérıen alakultak. A támogatás mértéke 85 % és 100 % 

között változott. A közfoglalkoztatási bér és annak 50 %-os mértékő járulékai a 2014. évben 

8.600.514,- Ft, ebbıl Önkormányzat által biztosított forrás 1.643.294,- Ft, központi 

költségvetésbıl 6.957.220,- Ft.  

Idén a pályázatok nem biztosítottak lehetıséget közvetlen költségek elszámolására. 

 

5. Egyéb információk 

A közfoglalkoztatási jogviszonyt 2014. évben, egy ízben sem kellett megszüntetni azonnali 

hatályú felmondással a munkafegyelem súlyos megsértése miatt.  

Felülvizsgálat során a 30 nap számításakor, az önkéntes tevékenységet is figyelembe kell 

venni. Az év során önkéntes munkavégzést folytatott 6 személy. Munkavégzésük átnyúlik a 

2015. év elejére is. Az önkéntesek feladata megegyezik a közfoglalkoztatottakéval. Napi 4 

órában végezik tevékenységüket és az ellátásuk erre az idıtartamra is folyósításra kerül.  

 

 

Tengelic, 2014. december 4. 
 
 ……………………………………… 
  Gáncs István 
  polgármester 
 


