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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésére 

 

Szigliget község 2010. évi közfoglalkoztatási terve 

 

 

A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester 

Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária körjegyző 

                            Kertész Mártonné vezető főtanácsos 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 37/A.§-a 

értelmében a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében egy éves 

időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít, amelyet a Képviselő-testület évente február 15-ig fogad 

el. 

 

Ezen kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a község közfoglalkoztatási tervezetét. A terv 

tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások nem változtak, vagyis tartalmaznia kell: 

 

- a RÁT-ra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét 

- a közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését 

- a feladatok ellátásához szükséges létszámot 

- a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 

 

 A közfoglalkoztatási terv tervezetét egyeztetni kell a munkaügyi központ kirendeltségével amely a 

kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül véleményezi a tervezetet. Véleményét a testületi ülésen 

ismertetem. (Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy 

kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. Sztv. 37/A. §. (1) 

bekezdés) 

 

Az „Út a munkához” program a szükséges jogszabályváltozásokkal, a szociális ellátások átalakításával 

és a közcélú foglalkoztatás kedvező finanszírozásával komplex módon próbálta meg kezelni a tartósan 

munka nélkül lévők egyre népesebb táborának helyzetét.  

 

A program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, 

tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely 

közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a 

munka világához.  

 

Az aktív korúak ellátásának formái 

 

      Rendszeres szociális segély  

 

amely megállapítható 

- egészségkárosodott személynek 

- 55 éven felülinek 

- azoknak, akiknek 14 éven aluli gyermekük felügyelete nem biztosított 
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       Rendelkezésre állási támogatás 

 

Ők vesznek részt a közfoglalkoztatásban, illetve azok a rendszeres szociális segélyben részesülők, akik 

az Önkormányzattól foglalkoztatásukat kérik. Közfoglalkoztatásuk biztosítottsága esetén az 

Önkormányzat egy év időtartamra kötött megállapodásban vállalhatja közfoglalkoztatásukat.  

 

 

A 2009. évben 11 fő volt jogosult aktív korúak ellátására. Közülük 7 főt foglalkoztattunk a 

közmunkaprogram keretében, 4 fő más foglalkoztatónál talált munkát.  

 

A RÁT-ra jogosultakat az önkormányzat illetve a PROBIO alkalmazta közterületi segédmunkára, 

parkfenntartási munkára. Elvégezték a közterületek takarítását, a virágosítást, az egynyári virágok 

gondozását. Kitisztították a csapadékvíz elvezető árkokat, részt vettek a községi rendezvények 

előkészítésében és a rendezvények utáni takarításban. 

 

A szociális törvény szerint közcélú munkavégzésre – legalább 6 órás napi munkaidővel, valamint 

legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal – határozott idejű munkaviszonyt kell 

létesíteni. 2009 évben napi 8 órás munkaidőben történt a foglalkoztatás, az önkormányzatnál december 

31-ig, a PROBIO-nál október 31-ig. 

 

A munkaügyi hivatal adatai alapján 2010 évben átlagosan 7 fő közcélú foglalkoztatására számítunk. 

Továbbra is a közterületek takarítása, a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, parlagfű irtása, a sport és 

kulturális helyszínek karbantartása lesz a feladat.  

 

A közfoglalkoztatási terv szerint közfoglalkoztatás finanszírozására önkormányzati forrásból 338.900 

Ft-ot, központi forrásból 6.439.090 Ft-ot fordítunk 2010 évben. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslattal együtt Szigliget község 2010. évi közfoglalkozatási tervét elfogadni. 

 

Szigliget, 2010. február 15. 

 

 

Balassa Balázs 

polgármester 

 

Határozati  javaslat 

 

 

A Képviselő-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a 

jóváhagyott tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstárnak. 

 

Határidő: 2010. február 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

 


