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Nézsa Község Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é n e k

                                                         
E L Ő T E R J E S Z T É S E

a Képviselő-testület 2009. március 17-i ülésére

Ügyiratszám: ………../2009.
Tárgy  :   Javaslat a község közfoglalkoztatási terv elfogadására

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §  (3) bekezdése alapján nyílt 
ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. év CVII. 
törvénnyel  módosított,  a szociális  igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 36.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: „A 
közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata.” A törvény módosította a 
Szt.  37/A.  §  (1)  bekezdését  is,  mely  tartalmazza  az  önkormányzatok  kötelezettségét  a 
közfoglalkoztatási  terv  elfogadására,  valamint  tételesen  meghatározza  a  közfoglalkoztatási 
terv tartalmát. 

Szt. 37/A. §

  37/A.  §  (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  15  napon  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,
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c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A  közfoglalkoztatási  terv  elkészítéséhez  szükséges  adatszolgáltatás  végett  megkerestük  a 
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségét (továbbiakban: 
Munkaügyi Központ). A terv elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló adatokból elemeztük a 
rendszeres szociális segélyezettek, valamint az aktív korúak ellátására jogosultak létszámát, 
életkorát, iskolai végzettségét, háztartásuk formáját, stb.
A  rendszeres  szociális  segélyezettek  helyzetének  elemzését,  értékelését  az  előterjesztés  1. 
számú melléklete  tartalmazza.  Az aktív  korúak ellátására  jogosultak  jövőbeni  helyzetének 
tervezését, értékelését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Miután a közfoglalkoztatási tervnek többek között tartalmaznia kell a részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás  keretében  ellátandó  közfeladatok  megjelölését  és  várható  ütemezését, 
megkerestük az intézményvezetőket, valamint a  Berceli Erdészet vezetőjét és tájékoztatást 
kértünk az alábbiakról:

- az intézményekben milyen közfeladatot szeretnének elláttatni
- a feladatok ellátásához hány főre van igény 
- a feladatok várható havi ütemezését

A  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  felkérésére  a  Jegyzők  Országos  Szövetsége  a 
közfoglalkoztatási  terv  egységes  elkészítése,  az  önkormányzatok  tervezési  munkájának 
megkönnyítése  érdekében  sematikus  táblákat  készített  a  rendszeres  szociális  segélyben 
részesülők  helyzetének  elemzésére,  az  aktív  korúak  ellátására  jogosultak  jövőbeni 
helyzetének  elemzésére  és  a  közfoglalkoztatási  terv  elkészítésére.  A terv  elkészítéséhez  e 
táblákat használtuk.

A  Munkaügyi  Központ  adatszolgáltatása,  az  intézmények  és  az  erdészet.  által  beküldött 
anyagok,  valamint  a  rendelkezésünkre  álló  egyéb  információk  alapján  elkészítettük  a 
közfoglalkoztatási terv tervezetét, melyet előzetes véleményezésre megküldünk a Munkaügyi 
Központnak. A Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az állami foglalkoztatási szerv 
a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatban határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy 
kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
tárgyalja  meg  és  Nézsa  Község  Önkormányzatának  2009.  évi  közfoglalkoztatási  tervét 
fogadja el, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Nézsa 
Község Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja. 

Határidő: a közfoglalkoztatási terv kiadására 2009. március 31.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtását végzi: a jegyző

A határozat elfogadásához az 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 14.§ (1) bekezdése és az SZMSZ 
44.§ (3) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.
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A határozathozatal az Ötv.12.§ (6) bekezdése, valamint az SZMSZ 45.§ (2) bekezdése alapján 
nyílt szavazással történik.

Nézsa, 2009. március 10.

Kucsera András
  polgármester

Az előterjesztés 1. számú melléklete

Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése
(2008. december 31-i adatok alapján)

So
rs

zá
m

Megnevezés

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülő

(fő)

Közcélú 
foglalkoztatásban 

részt vett
(fő)

Közcélú 
foglalkoztatás

Közcélú 
foglalkoztatás

Rendszeres 
szociális 
segélyre 
kifizetett

összeg
(Ft/év)

1.

Létszáma (a+b+c): 22 3
a) 
egészségkárosodott

0

b) nem 
foglalkoztatott

22 3

c) támogatott 
álláskereső

0

2.

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

  
4 

15
3

3

3.
Neme:

a) férfi 17 3
b) nő 5
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4.

Iskolai 
végzettsége:

a) 8 ált. iskola 
alatti

2

b) 8 általános 4
c) 
szakmunkásképz
ő vagy 
szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik

14 2

d) gimnázium
e) 
szakközépiskola

2

f) technikum
g) főiskola, 
egyetem

1

5.

Háztartás 
formája:

a) családban élő 6 1
b) egyedül élő 16 3

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

27.300
7.239.612
723.900 
önrész

7.

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

Kommunális 
munka

8.

Munkák teljesülése:

I. negyedév 2 Kommunális 
munka

II. negyedév 7 Kommunális 
munka

III. negyedév 7 Kommunális 
munka

IV. negyedév 2 Kommunális 
munka

9. Foglalkoztatók köre 
(felsorolás) Polgármesteri 

Hivatal

10.
Foglalkoztatások 
átlagos időtartama 
(nap)

80

11.

Közcélú 
foglalkoztatás:

a) tervezett 
összeg (saját 
forrással együtt)

2.565.843

b) felhasznált 
összeg

2.827.800

c) ebből saját 
forrás

2.331.207
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12.

Kifizetett 
rendszeres szociális 
segély:

7.239.612

a) központi 
forrásból

6.515.651

b) helyi forrásból  723.961

Az előterjesztés 2. számú melléklete

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. március 1-jei adatok alapján)
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*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével

A …../2009. ( 03.17.) önk. sz. határozat melléklete

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

1. Aktív korúak ellátására jogosultak 
létszáma (a+b): 22

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 3 3

ebből:
• egészségkárosodott 0 0
• 55. életévét betöltötte 3 3
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel 

és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben  nem 
tudják biztosítani

0 0

b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók 19 19
2. Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a

+b): 19

a) 35 évnél fiatalabb 3
b) 35-55 év közötti 16

3.* Neme (a+b): 19
a) férfi 16
b) nő 3

4.* Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti 2
b) 8 általános 3
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik 14

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

     g) főiskola, egyetem -
5.* Háztartás formája:

a) családban élő 5
b) egyedül élő 14

6.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak 
létszáma iskolai végzettségük szerint
(a+b):

- 0

a) 8 ált. iskola alatti 0 0
b) 8 általános 0
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Nézsa Községi Önkormányzat

2009. évi közfoglalkoztatási terv
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Sor-
szám Megnevezés

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása

(fő)
férfi nő

Közfeladatok megjelölése
Foglal-

koztatás 
szervezése

Finanszíroz
ás összege

Ft

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

16 3 

a) 35 évnél fiatalabb 2 1
b) 35-55 év közötti 14 2

2. Részben  vagy  egészben  közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok:

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Bútorjavítás
Bútormozgatás
Ételkiszállítás
Falfirkák eltüntetése
Honlap frissítése
Hóeltakarítás
Intézmény  környezetének 
rendben tartása
Jégmenetesítés
Kerítésfestés
Kerítésjavítás
Kerti munkák
Kézbesítés
Portaszolgálat
Takarítás
Udvar rendben tartása
Udvari játékok festése

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév Kerti munkák
II. negyedév Bútorjavítás

Bútormozgatás
Ételkiszállítás
Falfirkák eltüntetése
Gyomtalanítás
Honlap frissítése
Intézmény  környezetének 
rendben tartása
Kerítésfestés
Kerítésjavítás
Kerti munkák
Kézbesítés
Portaszolgálat
Sétány- és parktakarítás
Takarítás 

III. negyedév Bútormozgatás
Ételkiszállítás
Falfirkák eltüntetése
Gyomtalanítás
Honlap frissítése
Intézmény  környezetének 
rendben tartása
Kerítésfestés
Kerítésjavítás
Kerti munkák
Kézbesítés
Sétány- és parktakarítás
Takarítás 

IV. negyedév Ételkiszállítás
Falfirkák eltüntetése
Honlap frissítése
Hóeltakarítás 
Intézmény  környezetének 
rendben tartása
Jégmentesítés 
Kerti munkák
Kézbesítés
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