
6. Napirend Közfoglalkoztatási terv 

 1

6 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
közfoglalkoztatási terv 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok 
átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, 
továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és 
egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok 
száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni.  
 
A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő, 
kitörni belőle az idő előrehaladtával egyre nehezebb. Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, a 
segélyezési rendszer passzív eszközeiről, az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-piaci 
programban való részvételre és a képzésre kell a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni.  
 
Ehhez a szociális ellátórendszernek is változnia kell, mégpedig úgy, hogy a szociális biztonsághoz való jog 
garantálása mellett az aktivitás megőrzését és az öngondoskodás elvének erősítését, a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedést gátló tényezők felszámolását is biztosítsa. 
 
Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek 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 személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem 
tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és rendszeres szociális segélyt kaphatnak. 
 
Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett keretek 
között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a településen 
élők adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése. Ennek kidolgozása a települési 
önkormányzatok feladata, de a munkaerőpiaci szervek is részt vesznek az előkészítés folyamatában, illetve a 
megvalósítás segítésében.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § értelmében:  

(1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati 
társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang 
biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és 
előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a 
polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy előzetes véleményezésre megküldi 
az állami foglalkoztatási szervnek, illetve a 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével 
kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési 
önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem 
nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A 
települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv és a 
szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. 
évben április 15-éig fogadja el. 

 
(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza 

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, 
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható 

ütemezését, 
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, 
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 
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(3) A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak. Ha a települési 
önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a 
közfoglalkoztatási tervet az (1) bekezdés szerinti időpontig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási 
tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a 124. § (2) bekezdése 
szerint biztosított állami támogatás 15%-át. 

(4) A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének időtartama alatt a (2) bekezdés szerinti 
körülményekben lényeges változás következik be. 

 
A települési önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében - minden év február 15-éig, - az 

állami foglalkoztatási szervvel (Munkaügyi Központ) egyeztetett foglalkoztatási tervet kell készíteniük. A 
közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti 
összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a 
közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz 
rendelkezésre álló forrásokat. 

 
 
A Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségének adatszolgáltatása, valamint az előző évi tapasztalatok és a 2010. 
évi várható munkaerő-igény alapján elkészítettük Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét, 
melyet előzetes véleményezés céljából megküldtünk az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
Rétsági Kirendeltsége részére, mely szerv véleményében a benyújtott közfoglalkoztatási tervben foglaltakat 
reálisnak, megvalósíthatónak tartja, elfogadásra javasolja. 
 
Kérjük a közfoglalkoztatási terv elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2010. február 5. 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 
…../2010. (II…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése alapján elfogadja 
Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét. 
A közfoglalkoztatási terv jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: folyamatos 2010. évben 
Felelős: polgármester 
 


