Csobánka Község Polgármesterétől
Tárgya: Az Önkormányzat
Közfoglalkoztatási Terve

Iktatószám: 01/547-1/2019.

2019.

évi

Előterjesztés száma: 26/2019.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 14-i rendes ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évhez hasonlóan – bár törvény már nem írja elő közfoglalkoztatási terv készítését –,
a közfoglalkoztatás hatékony megszervezése érdekében célszerű megadni azokat a
keretszámokat, amik meghatározzák a 2019. évi közfoglalkoztatás mozgásterét.
Az állam célja a közfoglalkoztatási programmal továbbra is az, hogy a munkanélkülieket
munkára, az önkormányzatokat értékteremtő foglalkoztatásra ösztönözze.
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 1497/2018. (X. 12.) Korm.
határozatban a Kormány a közfoglalkoztatás 2019. évi céljaiként
a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból
kilépésének ösztönzését,
b) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas
módon történő kiszolgálását, az építőipari szakemberhiány enyhítését,
c) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség
biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem
tudó álláskeresők számára,
d) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan
hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési
vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a
tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a
hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű
álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve
az álláskeresők ügyfélkategorizálási rendszerben történt besorolását,
e) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a d) pontban meghatározott célcsoportok –
azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16–18 év közötti korosztály – munkaerőpiaci,
továbbá a roma nemzetiséghez tartozók társadalmi integrációját elősegítő személyre
szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben
történő hozzáférését,
f) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását
elősegítő, valamint a helyi közösségek fejlesztését célzó programok támogatását,
g) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség és közgyűjtemények
megóvását, a gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti
pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását,
karbantartását,
h) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének
javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását,
i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan
támaszkodva a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett
közösségi terek kialakítását, e szervezetek által kezdeményezett, településfejlesztéshez,
szociális ellátáshoz kapcsolódó kezdeményezések támogatását a közfoglalkoztatás
biztosításával, helyi szociális igényekhez kapcsolódó fejlesztések támogatásával,
j) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken
gazdaságosan termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló
mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi
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években a közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések fenntartását, szükség
esetén fejlesztését,
k) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését,
l) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének
elősegítését,
m) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban
a közfoglalkoztatottak bevonását,
n) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő,
állami tulajdonban lévő területek tisztántartását,
o) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és
tisztántartását,
p) a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású
földterületeken,
q) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során
szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének
javítását,
r) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának
elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó
tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források
elérésének elősegítését,
s) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozta meg.
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet alapján az alábbi táblázatban tüntetjük fel a közfoglalkoztatottak 2019.
évi bruttó munkabérét.
Közfoglalkoztatás jellege
8 órás közfoglalkoztatási bér

2018. évi bér Ft/hó
81 530,-

2018. január 1. napjától a szakképzettséggel rendelkező munkakeresők a közfoglalkoztatási
programban már nem vehetnek részt. Az önkormányzatnál szakképzettség nélküli középfokú
végzettséget igénylő ellátatlan munkakör nincs, így 2019. évre középfokú végzettségű
közfoglalkoztatott alkalmazásával nem indokolt tervezni.
2018. évben a közfoglalkoztatási program két részletben zajlott. Az első, a 2018.03.01 napjától
2018.06.30 napjáig tartó időszakban 7 fő közfoglalkoztatotti igényünket hagyta jóvá a
Belügyminisztérium. A 2018.07.01. és 2019.02.28 közötti időszakra a közfoglalkoztatotti
létszámkeret 4 főre módosult a megpályázható támogatás mértéke alapján.
Az alábbi táblázatban a 2018. évi közfoglalkoztatási programban elnyert támogatás mértéke
került feltüntetésre a következő időszakokra vonatkozóan:
I.
II.

2018.03.06. – 2018.06.30. (4 hónap)
2018.07.01 – 2019.02.28. (8 hónap)
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018.03.06.– 2019.02.28.

Időszak

Munkakör

2018.03.06. 2018.06.30.
2018.03.06. 2018.06.30.
2018.03.06. 2018.06.30.
2018.03.06. 2018.06.30.
2018.07.01.2019.02.28.
2018.07.01.2019.02.28.

Kubikos
Intézményi
takarító és
kisegítő
Hivatalsegéd,
kézbesítő
Utcaseprő,
szemétgyűjtő

Támogatás
alapja
(bérköltség
Ft/fő/hó)

Létszám
(fő)

81 530 Ft

3

81 530 Ft

1

81 530 Ft

1

81 530 Ft

2

Kubikos

81 530 Ft

3

Hivatalsegéd,
kézbesítő

81 530 Ft

1

Időszak

Támogatás
(Ft)

Saját erő
(Ft)

Program teljes
költsége (Ft)

2 524 939 Ft 254 132 Ft

2 779 071 Ft

3 169 722 Ft 293 512 Ft

3 463 234 Ft

Közvetlen költségek támogatásának mértéke

Összesen

2018.03.06. - 2018.06.30.

237 771 Ft

3 016 842 Ft

2018.07.01.-2019.02.28.

528 130 Ft

3 991 364 Ft

A közfoglalkoztatási programok a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatási kiadásai”
előirányzata, valamint az Önkormányzat költségvetésének terhére valósultak meg.
Kulturális közfoglalkoztatási program
2018. évben a kulturális közfoglalkoztatási program 2018. június 30. napján véget ért. A
kulturális közfoglalkoztatást esetlegesen felváltó munkaerőpiaci programról jelen előterjesztés
elkészültéig információval nem rendelkezünk.
Jelen előterjesztés készítésekor a Foglalkoztatási Osztály előzetes keretösszeget még nem
küldött részünkre. Tekintettel arra, hogy a 2018.07.01. – 2019.02.28. közötti időszakban tudtuk
csak időszakosan a közfoglalkoztatotti létszámkeretet teljesen feltölteni, így 2019. évre - a
2018. évi II. időszak folytatásaként - 4 fő szakképzetlen munkavállaló közfoglalkoztatási
programon belüli foglalkoztatásával célszerű tervezni.
4 fő Szakképzetlen munkavállaló esetén az elnyerhető támogatás előzetes becslése:
((bér x járulék) x támogatás időtartama x támogatás mértékével x létszámmal)
(81.530,- x 1,0975) x 12 hó x 0,9 % x 4 fő = 3 865 500,közvetlen költség maximum 386 550,-_____________
Összesen: 4 252 050,A közfoglalkoztatási programban való részvételhez továbbra is szükséges a támogatás
elnyeréséhez a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának Foglalkoztatási
Osztályához az Önkormányzatnak a kérelmet benyújtania. A támogatásról a Foglalkoztatási
Osztály dönt, és gondoskodik a közfoglalkoztatásban résztvevők kiközvetítéséről.
Fentiekre figyelemmel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására
és az alábbi határozat-tervezet elfogadására.
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HATÁROZATI-JAVASLAT
…/2019. (II.14.) KT-határozat
1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
Közfoglalkoztatási Tervét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Létszám
3 fő
1 fő

Közfoglalkoztatás jellege
Kubikos
Hivatalsegéd, kézbesítő

Bér/hó
közfoglalkoztatási bér – 81.530,közfoglalkoztatási bér – 81.530,-

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a 2019. évi
közfoglalkoztatási programok legalább 70%-os állami támogatással valósulnak meg, úgy az
arra vonatkozó kérelmet a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályához benyújtsa.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a benyújtott kérelemnek megfelelően, annak
költségvonzatát az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő
módosításakor jelenítse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: 1-2. pont: polgármester
3. pont: jegyző
Az előterjesztés mellékletei: Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztés elfogadása: minősített többségű szavazatot igényel
Csobánka, 2019. február 4.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester
Az előterjesztést készítette:

Imre Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
Törvényességi szempontból megfelel:
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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