
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  3/2010
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat közfoglalkoztatási tervének
elfogadására

A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

69/2010. (II.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat
2010. évi közfoglalkoztatási tervét, egyidejűleg felkéri a
polgármestert, hogy az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a
Magyar Államkincstár részére határidőben történő megküldéséről
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Melléklet

Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve

Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek – akik
korábban rendszeres szociális segélyben részesültek – fokozottabb mértékben
vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében,
hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt
munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való
részvétel jelentheti. Azoknak a jogszabályban meghatározott személyeknek,
akik életkorukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan nem
tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban,



rendszeres szociális segélyt kapnak, ennek ellenére a közfoglalkoztatásuk
érdekében önkéntes vállalás és az Önkormányzattal történő szerződéskötés
útján a foglalkoztatásban vagy a munkában részt vehetnek.
Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben a foglalkoztatás szervezett
keretek között létre jöjjön. Ezért fontos a közfoglalkoztatási terv helyi
sajátosságokhoz igazodó elkészítése. A terv létrehozása a települési
önkormányzatok feladata, de a munkaerőpiaci szervek is közreműködnek az
előkészítés folyamatában és a megvalósításban. A közfoglalkoztatási tervet
először 2009. áprilisában, majd ezt követően minden év február 15-ig kell
elfogadni. A tervet egyeztetni kell az állami foglakoztatási szervezettel, a helyi
szociálpolitikai kerekasztallal, valamint a kisebbségi önkormányzatokkal.
A közfoglalkoztatási terv elkészítésére az „Út a munkához” program helyi
megvalósítása érdekében kerül sor.

A program jogszabályi háttere:
 1993. évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(továbbiakban Szt.)
 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

ellátásáról (továbbiakban Flt.)
 2008. évi CVII. tv. az egyes szociális és foglalkoztatási törvények

módosításáról (továbbiakban Eszft.)
 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról (továbbiakban Ötv.)
 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.)
 49/1999. (III.26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási

rendjéről.

A program célja:
 a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása,
 a segélyezés negatív hatásának, azaz a munka elkerülésére ösztönző

hatásának megszüntetése,
 a foglalkoztatás növelése,
 a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése.

Az aktív korúak ellátásra jogosultsága:
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, amelyre való jogosultságot a
jegyző állapítja meg. 

a.) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították az állami foglalkoztatási szervnél kéri az
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az



elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában
foglaltakat.

b.)  Ha az aktív korúak ellátására való jogosultsága megállapításának
időpontjában a 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni,
amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés
megkezdéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott bemeneti
kompetenciák megszerzésére irányul.

c.) Közfoglalkoztatásban vesz részt, köteles a neki felajánlott munkát
elfogadni, ha az a jogszabályi feltételeknek megfelel.

d.) Pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban:
RÁT) illeti meg, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból,
nem tudnak részt venni,

e.) Rendszeres szociális segély (továbbiakban: RSZS) illeti a jogszabályi
feltételeknek megfelelő aktív korúak ellátására jogosultakat.

A közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a települési önkormányzatoknak,
egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük.

A közfoglalkoztatási terv tartalmazza:
 a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti

várható összetételét,
 a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok

megjelölését és várható ütemezését,
 a feladatok ellátásához szükséges létszámot,
 a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A közfoglalkoztatás formái:
 közcélú munka (külön főcím alatt),
 közhasznú munka: A lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy

önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetőleg a települést érintő
feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. E körben az állami
foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskeresőket kell foglalkoztatni.

 közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális
fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának
elősegítésére 3 – 8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogram
megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami, vagy önkormányzati
feladat ellátása.

Közcélú munka
A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata.



A közcélú munkavégzésre – legalább hatórás napi munkaidővel, valamint
legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal – határozott
idejű munkaviszonyt kell létesíteni.
A foglalkoztatás időtartama egy év alatt legalább 90 munkanapot el kell,
hogy érjen. Nem feltétel, hogy ezt egybefüggően töltse le a közfoglalkoztatott,
de az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében indokolt, hogy ne legyen
nagyon elaprózva a foglalkoztatás.

A megkötött munkaszerződés minden esetben határozott időre jön létre, így az
idő elteltével megszűnik a munkaviszony. Az ismételt munkába álláskor új
szerződést kell kötni.

A tervezés folyamata
A tervezés alapjául szolgál:
 a munkaügyi kirendeltség által az önkormányzatok részére – a külön

jogszabályban meghatározott - megküldött adatok elemzése. A
közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez az állami foglalkoztatási szerv
információkat szolgáltat, előrejelzéseket készít.

 a rendszeres szociális segélyezettekről meglévő adatok értékelése, a
segélyezettek helyzetének elemzése, jövőbeni helyzetük tervezése,

 a lehetséges közfoglalkoztatási feladatok körének, a tevékenységeknek az
összeállítása, a korábbi közcélú, közhasznú és közmunkaprogramok adatai
és a jogszabályi feltételek alapján. A tevékenységek összeírásakor a
feladatellátáshoz szükséges szakképzettségi igényt is szerepeltetni kell,
illetve fel kell mérni, hogy a feladatellátáshoz szükséges szakképzettségű
személy van-e az aktív korúak ellátásában részesülők, a foglalkoztathatók
között.

Fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek
foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű,
hogy a közfoglalkoztatás szervezése a településen élők adottságaihoz és a helyi
sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodjon.

Helyzetelemzés

Budakalász lakosságszáma 2009. december végén 10.398 fő volt, amelyből a
munkaképes – 18 és 62 év közötti korosztály figyelembe véve - lakosság 6511
fő, ebből 3203 férfi és 3308 nő. A lakosságszám minimális csökkenést, míg a



munkaképes korosztály minimális növekedést mutat az előző tervezési
adatokhoz képest
A regisztrált munkanélküliek száma – 2009. év végi adat alapján – 305 fő volt,
mely adat majdnem duplája a megelőző évi 155 főnek. Valójában azonban
többre tehető a munkanélküliek száma mivel sokan élnek alkalmi munkából,
akik nem regisztráltatják magukat.
2009. december 31-én  az aktív korúak ellátására jogosult személyek száma
Budakalászon 42 fő. Ebből rendszeres szociális segélyben részesülők száma
2009. év végén 13 fő volt, ebből három fő egészségkárosodott és tíz fő
életkorára (55 életév) tekintettel.

29 fő részesült rendelkezésre állási támogatásban, ebből 14 fő vállalt munkát
közcélú foglalkoztatás keretében.
A Munkaügyi Központban regisztrált előzetesen együttműködő személyek
közül 9 főt vontunk be közcélú foglalkoztatásba. 

A közcélú foglalkoztatásba bevonhatók között iskolai végzettségük szerint a 8
általánost végzettek túlnyomó többségével.

Önkormányzati szerepvállalás a közfoglalkoztatásban 2009-ben

A 2009. évben közfoglalkoztatási tervünk alapján
- az önkormányzati intézmények fenntartási munkáiban,
- a Polgármesteri Hivatal adminisztrációs munkáiban,
- a település üzemeltetési feladatok ellátása
kapcsán alkalmazunk közcélú munkásokat.

Ezek a feladatok – különös tekintettel a nagy fizikai munkaerőt igénylő
közterületi településüzemeltetési feladatokra (pl. közterületek takarítása,
hulladékgyűjtés, növényzet gondozása) –  ezen foglalkoztatási forma nélkül a
jelenlegihez képest sokkal nagyobb költséget és erőfeszítést igényelnének
Önkormányzatunktól. A Polgármesteri Hivatal Kommunális Csoportja
nagyrészt közcélú munkásokat foglalkoztat.

A 2009. év folyamán 23 főt alkalmaztunk közcélú foglakoztatás keretében,
melynek Önkormányzatunkat terhelő költsége 575.717.- Ft volt.

A 2009. évben folyamatosan szerveztük a közcélú foglalkoztatást. A tavaszi,
kora nyári időszakban gondot jelentett, hogy megszokott és bevált
foglalkoztatottjaink tekintélyes része munkanélküli ellátásra lett jogosult, így



pótlásukról kellett gondoskodnunk. Általánosságban elmondható, hogy az a
munkáltatók legnagyobb problémája a közfoglalkoztatásban, hogy
munkavállalók időről-időre munkanélküli ellátásra lesznek jogosultak, melyet a
munkáltatónak kötelessége vizsgálni és más munkavállalókat bevonni. Ez
különösen az adminisztráció terheken túl a munkavállalókat irányító
munkatársakra ró terhet az időről-időre jelentkező betanítási feladatokkal.

Tervezett önkormányzati szerepvállalás a közfoglalkoztatásban 2010-ben

Az ország gazdasági helyzetének romlásával – tekintettel az egész világot sújtó
gazdasági válságra – 2009-ben tovább romlottak a budakalászi lakosok
foglalkoztatási mutatói. E tendencia várhatóan 2010-ben is folytatódik.
Megjegyzendő, hogy foglalkoztatási problémáink jelentősek, de a Főváros
munkaerő felszívó hatása miatt az ország más területeihez képest
viszonylagosan könnyebb helyzetben vagyunk.

A munkaügyi központ kirendeltségével történő adategyeztetés alapján az aktív
korúak ellátására jogosultak létszáma a 2010. évben elérheti az 55 főt, amelyből
10 fő várhatóan rendszeres szociális segélyre lesz jogosult. E körbe tartozó
személyek a korábbiakban ismertetettek szerint nem kötelesek a
közfoglalkoztatásban részt venni, de az egészségkárosodottak kivételével
vállalhatják az Önkormányzattal kötött szerződésben a közfoglalkoztatást. A két
fő egészségkárosodott személy a közfoglalkoztatásban nem vesz részt.
Fentiek figyelembevételével tehát a közfoglalkoztatásba bevonhatók tervezett
létszáma 45 fő, a férfiak túlnyomó többségével, amelyen belül a 35 és 55 év
közöttiek létszáma a legmagasabb. A 45 fő foglalkoztatható személy közül a 8
általánost végzettek itt is a legmagasabb létszámot adják a korábbiakhoz
hasonlóan, de igen magas a szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettséggel
rendelkezők száma is. Főiskolai, egyetemi végzettségű ellátott személy
2010-ben is várható, de a tervezés szempontjából figyelembe véve a megfelelő
munka jogszabályi meghatározását feltehetően ők a közfoglalkoztatásba nem
vonhatók be. Amennyiben foglalkoztatásuk lehetővé válik, úgy a
közfoglalkoztatási terv módosításával a közfoglalkoztatottak körébe vonhatók.

A közfoglalkoztatás ismertetett formáinak számbavétele alapján Budakalász
2010. évi közfoglalkoztatási terve továbbiakban is a foglalkoztatás közcélú
munka keretében történő megvalósítását helyezi előtérbe. 

A korábbi években szervezett közhasznú és közcélú foglalkoztatás, valamint a
közmunkaprogram tapasztalatai alapján 2010-ben a közfoglalkoztatás keretében
ellátandó közfeladatok főbb kategóriái a következők:
 adminisztrációs munka,



 közterületi segédmunka,
 postázás,
 takarítás, karbantartás.

A települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással
kapcsolatos személyi kiadások 95%-át a központi költségvetés megtéríti.
Közcélú foglalkoztatásként a központi költségvetésből nem finanszírozható a
munkavégzés, ha ugyanazon személy után egyidejűleg közmunka vagy
közhasznú munka keretében támogatást vettek igénybe.

A közfoglalkoztatási tervünk összesen 45 fő foglalkoztatását tartalmazza.
A jelen terv szerint
 az első negyedévben 24 fő, 
 a második negyedévben 33 fő,
 a harmadik negyedévben 36 fő,
 a negyedik negyedévben 40 fő közcélú olyan foglalkoztatottat kívánunk

alkalmazni, akik iskolai végzettségük és az általuk folytatott munkatevékenység
alapján minimálbérre jogosultak (általános iskolai végzettség és nem
szakképesítéshez kötött munka).
Középiskolai végzettséggel, irodai, valamint szakképzettséget igénylő
tevékenységre az első negyedévben négy főt, majd az azt követő három
negyedévben 5 főt kívánunk alkalmazni, akiknek a bérét a garantált
bérminimumon 89.500.- Ft/hó vettük figyelembe.
A finanszírozási szabályok alapján a fenti létszámokhoz szükséges forrás 5%
önkormányzati része 1.953.789.-Ft, 95% központi költségvetési rész
37.121.992.-Ft.
A közfoglalkoztatási terv tartalmának áttekinthetőségét megkönnyíti, ha a fent
leírtak szerinti adatokat táblázatokban mutatja be az alábbi 1 – 4. számú
mellékletekben.

A munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói jogokat a közfoglalkoztatási tervben meghatározott létszám
tekintetében az Önkormányzat, illetőleg a Polgármester gyakorolja.
A szervezési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája, a
munkaügyi feladatokat pedig a személyügyi referense látja el.

Összegzés



A közfoglalkoztatási terv célkitűzései csak akkor lehetnek eredményesek, ha a
programunkat a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Szentendrei Kirendeltségével az eddigi szoros együttműködésben valósítjuk
meg.



A közfoglalkoztatási terv előkészítéséhez
1. számú melléklet

I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése
2009. évi adatok alapján

Település neve: Budakalász
Lakosságszáma: 10398 fő

Sor
szá
m

Megnevezés

Aktív
korúak

ellátásában
részesülők

(fő)

Közfoglalkoz-
tatottak teljes
létszáma (fő)

Közcélú
foglalkoztatás

módja a
munkáltatói

feladatok
ellátása szerint

Közcélú
foglalkoztat

ás

Aktív
korúak

ellátására
kifizetett

összeg (Ft/év)
1. Létszám összesen

(1.1.a+b+c és 1.2.)  42  23
Ebből:
1.1.Rendszeres
szociális segélyre
jogosult  13
a) egészségkárosodott

3
b) 55 év feletti  10  -
c) 14 éven aluli
kiskorú gyermeket
nevelő  0  -
1.2. Rendelkezésre
állási támogatásban
részesülő

29
14

2. Életkor megoszlása:    
                   a) 35
évnél fiatalabb             
    b) 35-55 év közötti  
        c) 55 évnél
idősebb

4
26
12

2
19
2

3. Nemek szerint:
a) férfi  20  7
b) nő  22  7

4. Iskolai végzettség:
a) 8 általánost nem
végzettek           -            -
b) 8 általánost végzett  11  1
c)
szakmunkás/szakiskol
ai végzettség  14 8 



d)
szakközép/technikus
végzettség  8  1
e) gimnáziumi
érettségi  7  4
f) egyetemi/főiskolai
végzettség

 2  -

5. Háztartás formája:
a) családban élő  16  6
b) egyedül élő  26  8
c) 14 éven aluli
kiskorú gyermeket
nevelő  -  -

Sor
szá
m

Megnevezés

Aktív
korúak

ellátásában
részesülők

(fő)

Közfoglalkozt
atottak teljes
létszáma (fő)

Közcélú
foglalkoztatás

módja a
munkáltatói

feladatok
ellátása szerint

Közcélú
foglalkoztat

ás

Aktív
korúak

ellátására
kifizetett

összeg (Ft/év)

6.
Folyósított ellátás
átlagos összege
(Ft/hó/fő)
a) RÁT 28.990.- 4.023.990.-
b) RSZS 27.425.- 5.469.205.-

7. Konkrét
munkafeladatok/munk
akö-rök megnevezése,
felsorolása (pl.
köztisztasági,
adminisztratív stb.)

 Takarítás
Közter.
segédmunka
Postázás
Adminisztrációs

8. Munkák teljesülése a
2009. évi
közfoglalkoztatási terv
szerinti ütemezés
alapján:
I. negyedév              -              -
II. negyedév        10
I. félév        10
III. negyedév        20
IV. negyedév        23
2009. évben összesen        23

9. Foglalkoztatók köre,
szervezetek
megnevezése

 Önkormányzat
és
intézményei

10. Foglalkoztatások
átlagos időtartama
(nap)

 90 nap



11. Közcélú
foglalkoztatás:
a) tervezett összeg
(saját forrással együtt)  37.193.400.-
b) felhasznált
tényleges összege  11.514.375.-
c) ebből saját forrás,  575.717.-

12. aktív korúak ellátására
kifizetett összeg
a) központi forrásból  8.141.477.

-
b) helyi forrásból  1.351.718.

-



A közfoglalkoztatási terv előkészítéséhez
2. számú melléklet

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
2010. évre

Település neve: Budakalász
Lakosságszáma: 10398

So
rs
zá
m

Megnevezés

Aktív
korúak

ellátásár
a

jogosult
ak (fő)

(köz)
foglalkoztatá

sba
bevonhatók

(fő)

(köz)foglalkoztat
ásba  nem

bevonhatók (fő)

Elsősorban
képzésre
kötelezett
35 éven
aluliak

Önkormányz
ati

rendeletben
meghatározot
t mentesítési

feltételek
(szöveges
tartalom)

1. Aktív korúak
ellátására jogosultak
létszáma (a+b):  65
a) rendszeres
szociális
segélyezettek
összesen:  20  20
ebből:
egészségkárosodott  3  3
55. életévét
betöltötte  15  15
14 éven aluli
kiskorú gyermeket
nevelő  2  2
települési
önkormány-zat
rendeletében
meg-határozott
feltételeknek
megfelel

    -                  -

b) rendszeres
munka-végzésbe
bevonhatók
(RÁT-osok)  45  45

2. Önkormányzat által
mentesíteni kívánt
csoportok
felsorolása
(létszáma

-



csoportonként)
3. Közfoglalkoztatásba

bevonhatók életkora
(a+b+c):  45
a) 35 évnél fiatalabb  15
b) 35-55 év közötti  30
c) 55év feletti   -

4.
*

Neme (a+b):  45
a) férfi  30
b) nő  15

5.
*

Iskolai végzettsége:
a) 8 általánost nem
végzettek       -
b) 8 általánost
végzett  18

So
rs
zá
m

Megnevezés

Aktív
korúak

ellátásár
a

jogosult
ak (fő)

(köz)
foglalkoztatá

sba
bevonhatók

(fő)

(köz)foglalkoztat
ásba  nem

bevonhatók (fő)

Elsősorban
képzésre
kötelezett
35 éven
aluliak

Önkormányz
ati

rendeletben
meghatározot
t mentesítési

feltételek
(szöveges
tartalom)

c) szakmunkás/
szakiskolai
végzettség  15
d) szakközép/
technikusi
végzettség  5
e) gimnáziumi
végzettség  5
f) egyetemi/
főiskolai
végzettség  2

6.
*

Háztartás formája:
a) családban élő  25
b) egyedül élő  20

7.
*

Képzésre
kötelezett 35 éven
aluliak létszáma
iskolai
végzettségük
szerint (a+b):  0

          -

a) 8 általánost nem
végzettek  0

          -



b) 8 általánost
végzettek

 0            -

* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!



Melléklet a Közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez
3. számú melléklet

Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján
2010. évi tervezési adattábla

Település neve, címe, irányítószáma:
Lakosságszáma:
Társulás esetén gesztor önkormányzat neve:

So
rs
zá
m

Megnevezés

Rendelkezésre
állási

támogatásra
jogosultak

nemenkénti
megoszlása

(fő)

Közfeladatok megjelölése
Foglalkoztatottak

száma/
foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás
összege (Ft)

férfi nő
1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult

személyek életkor szerinti várható
összetétele összesen (a+b):  30  20
a) 35 évnél fiatalabb  12  10
b) 35-55 év közötti  18  10
c) 55 év feletti     -     -

2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség (iskolai végzettség) szerinti
összetétele:
a) 8 általánost nem végzettek

     -     -
b) 8 általánost végzettek     9       5 
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség

   15       4
d) szakközép/technikus végzettség      3   

      4
e) gimnáziumi érettségi      3       5
f) egyetemi/főiskolai végzettség       -       2

3. Részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok:

Az ehhez
kapcsolódó

létszámigény
(fő)

Feladatok várható ütemezése tevékenységek
szerint (fő)

férfi nő
I. ne-gyedév

II.
ne-gyedév

III.
ne-gye
dév

IV.
ne-gyed
év

A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása

Takarítás
Közterületi segédmunka
Adminisztrációs feladatok, postázás
Intézményeknél karbantartás

 -
25
-
5

6
4
5
-

3
18
4
3

 6
22
5
5

6
25
5
5

6
29
5
5



So
rs
zá
m

Megnevezés

Az ehhez
kapcsolódó

létszámigény
(fő) Közfeladatok megjelölése

Foglalkoztatottak
száma/

foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás
összege (Ft)

férfi nő

B) feladatok várható ütemezése összesen
I. negyedévben foglalkoztatottak száma
összesen  18 10
II. negyedév foglalkoztatottak száma
összesen  24 14
III. negyedév foglalkoztatottak száma
összesen  27 14
IV. negyedév foglalkoztatottak száma
összesen  31 14
C) megjelölt munka szakképesítési
szükséglete:
a) 8 általánost nem végzettek    -    -
b) 8 általánost végzettek  10   8
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség    8   7
d) szakközép/technikus végzettség    1   4
e) gimnáziumi érettségi    1   4
f) egyetemi/főiskolai végzettség    1   1

4. a 3. pont szerinti feladatok ellátásához
szükséges létszám összesen    21    24
2010. év során várható
közfoglalkoztatottak száma összesen          45

5. Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat  önkormányzat
b) önkormányzati társulás     -
c) e célra létrehozott szervezet     -
d) meglévő más szervezet     -

7. Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/
szükséges forrás:
a) önkormányzati  1.953.789.-
b) központi költségvetés  37.121.992.-

8. Amennyiben információ áll rendelkezésre:
Aa) Közmunka program önrésze          -
Ab) Közmunka program: igényelt támogatás          -
Ba) Közhasznú munka önrésze           -
Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás           -



4. számú melléklet

Javasolt munkafeladatok megnevezése

Takarítás:
az intézményeknél,
a polgármesteri hivatalban.

Adminisztrációs munka:
postázás előkészítése, postakönyv megírása,
iratok mozgatása,
adatgyűjtés, adatfeldolgozás
kézi adatrögzítés az intézményeknél és / vagy a polgármesteri hivatalban

Postázás:
lakossági tájékoztatók, felhívások
tüdőszűrésre értesítők

Közterületi segédmunka:
 közterület takarítása,

járdaburkolás, járdaburkolat javítása,
csapadékelvezető árkok karbantartása,
külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók tisztítása,
zárt csatorna készítése során végzendő segédmunka,
ár- és belvíz elleni védekezésben való részvétel,
fűnyírás, gépi és kézi kaszálás,
parlagfű irtás
sövénynyírás, gallyazás,
veszélyes fák kivágása, facsemeték ültetése,
utak javítása, kátyúzás aszfalttal, kohósalakkal,
utak karbantartása, padkázás,
hó és síkosság mentesítés,
intézményeknél bontási, építési, karbantartási munkák során szükséges
segédmunka,
játszóterek tisztántartása,
sport és kulturális helyszínek takarítása,
rendezvények előkészítésében és az utómunkákban segítés

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:



Liptákné Szandi Ágnes


