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Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási terve 

 
 

Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 
780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs rajta átvezető út, egy rövid 
bekötőúttal csatlakozik az országos útvonalhálózathoz. Emiatt csendessége, tiszta levegője 
garantált.  
 
Helyben egy nagy- és több kisvállalkozás működik, melyek kb. 80%-ban foglalkoztatnak 
tolmácsi lakosokat. A helyi foglalkoztatási lehetőségeken túl a közeli városok (Rétság, Vác, 
Balassagyarmat) nyújtanak munkalehetőséget az itt élők számára is. A munkanélküliségi ráta 
3-4 %, az aktív korúak ellátására jogosultak záró létszáma 2009. december 31-én 8 fő, ezen 
belül rendszeres szociális segélyben részesül 1 fő, rendelkezésre állási támogatásban részesül 
7 fő.  
 
Tolmács Község Önkormányzata 2010. évben is törekedni kíván arra, hogy a 
munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyekkel közfoglalkoztatás útján munkaviszonyt 
létesítsen a köz érdekében felmerülő munkafeladatok ellátására vonatkozóan. 
 
A kötelezően ellátandó közfeladatok köréből elsősorban a helyi közterületek és zöldterületek 
fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a köztemető fenntartása, valamint 
a csapadékvíz elvezetése azok a feladatok, melyeket közfoglalkoztatással kívánunk 
megoldani.  
Tolmács községben óvoda és 1-4. évfolyamon általános iskola (tagintézményként), az 
intézményt kiszolgáló konyha, valamint a körjegyzőség kirendeltsége működik helyben. Ezen 
intézmények takarítását a közfoglalkoztatás révén kívánjuk megoldani.  
A felsorolt feladatok kizárólag közfoglalkoztatással kerülnének ellátásra, ezzel lehetőséget 
biztosítva a tartósan munkanélküliek számára. 
A feladatok eszköz hátterét tekintve megállapítható, hogy az önkormányzat rendelkezik 
megfelelő mennyiségű és összetételű gépi- és kéziszerszámmal (fűnyírók, lapát, seprű, 
takarítóeszközök), valamint azok pótlásáról folyamatosan gondoskodik. 
 
A terv kidolgozásához kiindulópontnak vettük a 2009. évben aktív korúak ellátásában 
részesült személyek (13 fő) adatait. Az I. táblázat Tolmács község vonatkozásában 
tartalmazza az aktív korúak ellátására jogosult személyek helyzetének elemzését, értékelését a 
2009. évi adatok alapján. 
Kimutattuk a 2009. évi közfoglalkoztatás bér- és járulékköltségét, a foglalkoztatás 
megvalósításához milyen források álltak rendelkezésünkre, továbbá a saját költségvetést 
terhelő összeget.  
A 2009. évi közfoglalkoztatási tervet sikeresen végrehajtottuk, 5 fő részére biztosítottunk 
munkalehetőséget az aktív korúak ellátására jogosultak köréből. Az ellátandó feladatokhoz 
sikerült megfelelő munkaerőt találnunk. A közfoglalkoztatási tervben megjelölt 
önkormányzati és központi költségvetési források rendelkezésünkre álltak, a terv végrehajtása 
során az éves keret összegen belül tudtunk maradni. 
 
A Munkaügyi Központtól kapott adatok alapján számba vettük a 2010. évben munkanélküli 
ellátásból várhatóan kikerülő személyeket. Ezek létszámával kiegészítettük az I. táblázatban 
bemutatott 2009. évi létszámot (együtt 19 fő). A II. táblázat tartalmazza az aktív korúak 
ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezését, értékelését. Megállapítható, hogy 1 fő 
kivételével várhatóan valamennyi ellátott bevonható a közfoglalkoztatásba. 
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A III. táblázat 2010. évre vonatkozóan tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultak képzettség szerinti és nemenkénti összetételét, a közfoglalkoztatás keretében 
megszervezésre kerülő közfeladatok megjelölését és időbeli ütemezését, valamint az 
ellátásához szükséges létszámot és a finanszírozásra rendelkezésre álló forrásokat. 
 
A kötelező közfeladatok köréből közfoglalkoztatás útján biztosítandó feladatok 
településtisztasági, takarítási jellegűek, melyek csupán alapfokú végzettséget igényelnek. A 
munkák könnyű fizikai megterhelést jelentenek, a nem és életkor nem kizáró tényező. Ez 
alapján valamennyi támogatásra jogosult alanya lehet a közfoglalkoztatásnak. 
 
Felmérve a konkrét feladatokat 2 fő épület takarító (egész éves) 12 havi teljes munkaidőben 
történő foglalkoztatása és 4 fő parkgondozó, közterületi segédmunkás 8 havi (együtt 32 havi) 
teljes munkaidőben történő foglalkoztatása szükséges. 
A takarítók ellátják az oktatási intézményben és a hivatalban szükséges takarítási feladatokat, 
közreműködnek az éves (tanítási szünetben) nagytakarításban és a közterületeken elhelyezett 
virágok gondozását is ellátják. E célra 2 fő női munkaerő foglalkoztatását tervezzük. 
A 4 fő parkgondozó, közterületi munkás a közterületek, zöldterületek, sportpálya temető 
fűnyírását, vízelvezető árkok gondozását végzi. Ezen feladatokra a nagyobb fizikai 
igénybevétel miatt elsősorban férfi munkaerő foglalkoztatását tervezzük. 
 
Időrendi ütemezés szerint: az I. negyedévben 2 fő takarítónőt foglalkoztatunk teljes 
munkaidőben. A II. és III. negyedévben 2 fő takarítónőt és 4 fő közterületi munkást 
foglalkoztatunk teljes munkaidőben. A IV. negyedévben 2 fő takarítónőt foglalkoztatunk 
teljes munkaidőben a teljes negyedév folyamán, 4 fő közterületi munkást 2 hónapra (együtt 8 
hónapra) teljes munkaidőben foglalkoztatunk. 
 
A közfoglalkoztatás végrehajtását az Önkormányzat maga kívánja bonyolítani. Tekintettel a 
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámára és a feladatok összetételére, nem indokolt e célra 
más szervezetet, társulást létrehozni. 
 
Finanszírozás: 
Összesítve a munkaerő igényt, 56 havi teljes munkaidős foglalkoztatást valósítunk meg a 
közfoglalkoztatás keretében. A 2010. évi minimálbér összegével (73.500 Ft) számolva a teljes 
bér költség 4.116.000 Ft. A járulékokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint 
közfoglalkoztatás esetén az egyébként fizetendő járulékok 50%-át kell megfizetni. Ez alapján 
13,5 %-os járulékfizetési kötelezettségünk van a bérek után. A kimutatott bérköltség együttes 
járulék vonzata 555.660 Ft. 
A közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósításához tehát 4.671.660 Ft szükséges. 
 
A közfoglalkoztatást a központi költségvetés támogatja a felhasznált bér és járulék költség 
95%-ával. Az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja a kiadások 5%-át. Az 
önkormányzat más forrásból nem kap támogatást a közfoglalkoztatáshoz. 
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I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése  
2009. évi adatok alapján 

 
 
 

Település neve, címe, irányítószáma: Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
Lakosságszáma: 780 fő 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Aktív 
korúak 

ellátására 
kifizetett 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 
Aktív korúak 
ellátásában 

részesülők (fő)

Közfoglalkoz-
tatottak teljes 
létszáma (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja a 
munkáltatói 

feladatok ellátása 
szerint 

összeg (Ft/év) 
Létszám összesen 
(1.1.a+b+c és 1.2.) 13 5       
Ebből:  
1.1.Rendszeres szociális 
segélyre jogosult 1 
a) egészségkárosodott 

1         
b) 55 év feletti  0  0       

1. 

c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő  0  0       

 1.2. Rendelkezésre állási 
támogatásban részesülő 12 5    

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

4 
8 
1 

4 
1       

Nemek szerint:           
a) férfi  9 4        

3. 

b) nő  4  1       
Iskolai végzettség:           
a) 8 általánost nem 
végzettek  0  0       
b) 8 általánost végzett  6  1       
c) szakmunkás/szakiskolai 
végzettség 

 7  4       
d) szakközép/technikus 
végzettség 

 0  0       
e) gimnáziumi érettségi 

 0  0       

4. 

f) egyetemi/főiskolai 
végzettség  0  0       
Háztartás formája:           
a) családban élő  4 1        
b) egyedül élő  9 4        

5. 

c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő  0  0       
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Közcélú 
foglalkoztatás 

Aktív 
korúak 

ellátására 
kifizetett 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 
Aktív korúak 
ellátásában 

részesülők (fő)

Közfoglalkoztato
ttak teljes 

létszáma (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja a 
munkáltatói 

feladatok ellátása 
szerint1 

összeg (Ft/év) 
Folyósított ellátás átlagos 
összege (Ft/hó/fő) 

          
a) RÁT 24.079 Ft / 7fő 

átlagosan    1.245.565 Ft

 
6. 

b) RSZS 25.650 Ft / 1 fő 
átlagosan    857.605 Ft

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

Takarítás, 
közterületi 

segédmunka     
Munkák teljesülése a 2009. 
évi közfoglalkoztatási terv 
szerinti ütemezés2 alapján:           
I. negyedév    4  önkormányzat     
II. negyedév    5  önkormányzat     
I. félév      
III. negyedév    4  önkormányzat     
IV. negyedév    4  önkormányzat     

8. 

2009. évben összesen      
9. Foglalkoztatók köre, 

szervezetek megnevezése3      Önkormányzat     
10. Foglalkoztatások átlagos 

időtartama (nap) 
     8 óra     

Közcélú foglalkoztatás: 
          

a) tervezett összeg4 (saját 
forrással együtt) 

       3.020.940 Ft   
b) felhasznált tényleges 
összege5        2.563.825 Ft   

11. 

c) ebből saját forrás6,        128.191 Ft   
aktív korúak ellátására 
kifizetett összeg          2.103.170 Ft
a) központi forrásból          1.768.297 Ft

12. 

b) helyi forrásból          334.873 Ft
 
 

                                                 
1 Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok 
ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka 
szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) 
bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató).  
2 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves 
3 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A 
foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni. 
4 2009. évi terv szerinti teljes költség 
5 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége 
6 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze 
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II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése  

2010. évre 
 

Település neve, címe, irányítószáma: Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
Lakosságszáma: 780 fő  

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(fő) 

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő) 

(köz)foglalkoztatás
ba  nem 

bevonhatók (fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Önkormányza
ti rendeletben 
meghatározott 

mentesítési 
feltételek 
(szöveges 
tartalom) 

Aktív korúak 
ellátására jogosultak 
létszáma (a+b):  19         
a) rendszeres szociális 
segélyezettek 
összesen:  1    1     
ebből:           
egészségkárosodott  1    1     
55. életévét betöltötte  0    0     
14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő  0    0     
települési önkormány-
zat rendeletében meg-
határozott 
feltételeknek megfelel  18    0     

1. 

b) rendszeres munka-
végzésbe bevonhatók 
(RÁT-osok)  18  18       

2. Önkormányzat által 
mentesíteni kívánt 
csoportok felsorolása7 
(létszáma 
csoportonként)      0    0 
Közfoglalkoztatásba 
bevonhatók életkora 
(a+b+c):    18       
a) 35 évnél fiatalabb    4       
b) 35-55 év közötti    14       

3. 

c) 55év feletti  0    
Neme (a+b):    18       
a) férfi    12       

4.* 

b) nő    6       
Iskolai végzettsége:           
a) 8 általánost nem 
végzettek    0       

5.* 

b) 8 általánost végzett    6       
 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő)

(köz)foglalkoztatásba  
nem bevonhatók (fő)

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 

                                                 
7 A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek 
megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. 
(azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban) 
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(fő) feltételek (szöveges 
tartalom) 

c) szakmunkás/ 
szakiskolai végzettség 

   9       
d) szakközép/ 
technikusi végzettség    3       
e) gimnáziumi 
végzettség    0       

 

f) egyetemi/ főiskolai 
végzettség    0       
Háztartás formája:           
a) családban élő    6       

6.* 

b) egyedül élő    12       
Képzésre kötelezett 35 
éven aluliak létszáma 
iskolai végzettségük 
szerint (a+b):    0    0   
a) 8 általánost nem 
végzettek           

7.* 

b) 8 általánost 
végzettek           

 * A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!   
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III. Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján  
2010. évi tervezési adattábla 

 

Település neve, címe, irányítószáma: Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
Lakosságszáma: 780 fő 
Társulás esetén gesztor önkormányzat neve: - 
 

Rendelkezésre 
állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása 

(fő) 

Közfeladatok megjelölése
Foglalkoztatottak 

száma/ 
foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás 
összege (Ft) 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

férfi nő    
Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek életkor szerinti várható 
összetétele összesen8 (a+b):  12  6       
a) 35 évnél fiatalabb  3  1       
b) 35-55 év közötti  9  5       

1. 

c) 55 év feletti  0  0       
Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség (iskolai végzettség) szerinti 
összetétele:           
a) 8 általánost nem végzettek 

 0  0       
b) 8 általánost végzettek  4  2       
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 

 7  2       
d) szakközép/technikus végzettség 1 2    
e) gimnáziumi érettségi 0 0    

2. 

f) egyetemi/főiskolai végzettség 0 0       
Az ehhez 

kapcsolódó 
létszámigény 

(fő) 

Feladatok várható ütemezése tevékenységek 
szerint (fő) 

3.  Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok9: 
 
 

férfi nő I. ne-gyedév 
II. ne-
gyedév 

III. ne-
gyedév 

IV. ne-
gyedév 

 

 A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása10 
 
         

  
Épületek takarítása (egész évben) 
 

 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
  

  
Közterületi segédmunka (8 havi időtartam 

 
4 
 
 
 
 
  

 0 
 
 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
   

                                                 
8 Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján 
9 Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 
10 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, 
majd ütemezni kell, hogy a 2010. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. 
Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni. 
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Az ehhez 
kapcsolódó 

létszámigény 
(fő) 

So
rs

zá
m

 

 
Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok megjelölése
Foglalkoztatottak 

száma/ 
foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás 
összege (Ft) 

B) feladatok várható ütemezése összesen11          
I. negyedévben foglalkoztatottak száma 
összesen  0 2      500.535 Ft
II. negyedév foglalkoztatottak száma 
összesen  4 2      1.501.605 Ft
III. negyedév foglalkoztatottak száma 
összesen  4 2      1.501.605 Ft
IV. negyedév foglalkoztatottak száma 
összesen  4 2      1.167.915 Ft
C) megjelölt munka szakképesítési 
szükséglete12:         
a) 8 általánost nem végzettek           
b) 8 általánost végzettek  4  2       
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség      
d) szakközép/technikus végzettség      
e) gimnáziumi érettségi           

 

f) egyetemi/főiskolai végzettség           
a 3. pont szerinti feladatok ellátásához 
szükséges létszám összesen 4 2 

4. 

2010. év során várható 
közfoglalkoztatottak száma összesen 

6 
       

Foglalkoztatás szervezésének módja13:           
a) önkormányzat       6  4.671.660 Ft
b) önkormányzati társulás      - - 
c) e célra létrehozott szervezet      - - 

5. 

d) meglévő más szervezet      - - 

Tervezett program 
Létszám 

(fő) 
ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci 
programjainak megnevezése (ÁFSZ-től 
kapott lista alapján tervezett programok), és 
a tervezett létszám - - 

6. 

Önkormányzati igények képzési és 
munkaerő-piaci programokra 2010. évben14, 
és a tervezett létszám    - -     
Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ 
szükséges forrás:           
a) önkormányzati          233.583 Ft

7. 

b) központi költségvetés          4.438.077 Ft
Amennyiben információ áll rendelkezésre:       
Aa) Közmunka program önrésze     - 
Ab) Közmunka program: igényelt támogatás     - 
Ba) Közhasznú munka önrésze     - 

8. 

Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás     - 
 

                                                 
11 Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti 
bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 
12 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján 
13 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás 
14 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a 
közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik. 


