
Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi 
Közfoglalkoztatási terve 

 
 

Tolmács Község Önkormányzata 2009. évben is törekedni kíván arra, hogy a 
munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyekkel közfoglalkoztatás útján munkaviszonyt 
létesítsen a köz érdekében felmerülő munkafeladatok ellátására vonatkozóan. 
 
Az I. táblázat Tolmács község vonatkozásában tartalmazza a rendszeres szociális 
segélyezettek helyzetének elemzését, értékelését a 2008. évi adatok alapján. 
A II. táblázat tartalmazza az aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének 
tervezését, értékelését, a 2009. évi szabályok szerint tervezett adatok alapján. 
A III. táblázat 2009. évre vonatkozóan tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultak képzettség szerinti összetételét, a közfoglalkoztatás keretében megszervezésre 
kerülő közfeladatok megjelölését és időbeli ütemezését, valamint az ellátásához szükséges 
létszámot és a finanszírozásra rendelkezésre álló forrásokat. 
Az elkészített elemzések, tervezések a Munkaügyi Központ által szolgáltatott adatok, 
valamint az Önkormányzat saját tapasztalatai alapján készültek. 

 
 

I. 
Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése 

(2008. évi adatok alapján) 
 

 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Rendszeres 
szociális 
segélyre 
kifizetett 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülő 

(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatásban 

részt vett 
(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

összeg 
(Ft/év) 

Létszáma (a+b+c): 13 6    
a) egészségkárosodott 1     
b) nem foglalkoztatott 12 6    1. 
c) támogatott 
álláskereső 

 
0 

 
0 

   

2. 

Életkora: 
a) 35 évnél fiatalabb 
b) 35-55 év közötti 
c) 55 évnél idősebb 

 
3 
10 
0 

 
0 
6 
0 

   

Neme:      
a) férfi 7 4    3. 
b) nő 6 2    

Iskolai végzettsége:      
a) 8 ált. iskola alatti 0 0    
b) 8 általános  5 2    
c) szakmunkásképző 
vagy szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik 

 
7 

 
4 

   

d) gimnázium 1 0    
e) szakközépiskola 0 0    
f) technikum 0 0    

4. 

g) főiskola, egyetem 0 0    
Háztartás formája:      5. 

a) családban élő 5 3    



 b) egyedül élő 8 3    

6. Folyósított segély átlagos 
összege (Ft/hó/fő)  

 
20.094 

    
2.247.642 

7. 

Konkrét munkafeladatok 
megnevezése, felsorolása 
(pl. köztisztasági, 
adminisztratív stb.) 

   
Közterületi 

segédmunka, 
takarítás 

 

  

Munkák teljesülése:      
I. negyedév  2    
II. negyedév  5    
III. negyedév  5    

8. 

IV. negyedév  4    

9. Foglalkoztatók köre 
(felsorolás) 

   
Tolmács Község 
Önkormányzata 

 

  

10. Foglalkoztatások átlagos 
időtartama (nap) 

  210   

Közcélú foglalkoztatás:      
a) tervezett összeg 
(saját forrással együtt) 

    
2.883.930 

 

b) felhasznált összeg    2.883.930  
11. 

c) ebből saját forrás    517.873  
Kifizetett rendszeres 
szociális segély: 

     
2.247.642 

a) központi forrásból     2.022.878 12. 

b) helyi forrásból     224.764 
 

     
Megjegyzés: 
 
A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát, hanem a 2008. évben 
közhasznú foglalkoztatásban és közmunkában részt vettek létszáma is figyelembe vételre került, mivel 
2008. évben a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka is része volt a közfoglalkoztatásnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 

(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) 
 
 

Sor-
szám Megnevezés 

Aktív korúak 
ellátására 

jogosultak (fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók 

(fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba nem 

bevonhatók 
(fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma 
(a+b): 18    

a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: 1  1  
ebből:     
• egészségkárosodott 1  1  
• 55. életévét betöltötte 0  0  
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben  nem tudják 
biztosítani 

0  0  

1. 

b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók 17 17   
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b):  17   

a) 35 évnél fiatalabb  4   
2. 

b) 35-55 év közötti  13   
Neme (a+b):  17   

a) férfi  8   
3.* 

b) nő  9   
Iskolai végzettsége:     

a) 8 ált. iskola alatti  0   
b) 8 általános  6   
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik  7   

d) gimnázium  0   
e) szakközépiskola  2   
f) technikum  2   

4.* 

     g) főiskola, egyetem  0   
Háztartás formája:     

a) családban élő  7   
5.* 

b) egyedül élő  10   
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma 
iskolai végzettségük szerint 
(a+b): 

 0  0 

a) 8 ált. iskola alatti  0  0 

6.* 

b) 8 általános  0   
*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közfoglalkoztatási terv 
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint 

Rendelkezés-re 
állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása 

(fő) 

Sor-
szám Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok 
megjelölése 

Foglal-
koztatás 

szervezése 

Finanszírozás 
összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek életkor szerinti várható összetétele 
összesen (a+b): 

 
8 

 
9 

   

a) 35 évnél fiatalabb 3 1    

1. 

b) 35-55 év közötti 5 8    
Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása  
 
 
 

 
Közterületi 
segédmunka, 
takarítás,  

 

  

b) feladatok várható ütemezése     
I. negyedév   

takarítás 
  

II. negyedév  Közterületi 
segédmunka, 

takarítás,  

  

III. negyedév  Közterületi 
segédmunka, 

takarítás,  

  

IV. negyedév   
takarítás 

  

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:     
a) 8 általános 8 9    
b) szakképesítés 0 0    
c) középiskola 0 0    

2. 

d) felsőfokú képesítés 0 0    
3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges 

létszám 
0 0    

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség szerinti összetétele: 

     

a) 8 általános 3 3    
b) szakképesítés 5 2    
c) középiskola 0 4    

4. 

d) felsőfokú képesítés 0 0    
Foglalkoztatás szervezésének módja:   -  

a) önkormányzat   Igen  
b) önkormányzati társulás   -  
c) e célra létrehozott szervezet   -  

5. 

d) meglévő más szervezet   -  
Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges 
forrás: 

    

a) önkormányzati    151.047 

6. 

b) központi költségvetés    2.869.893 
 


