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E L Ő T E R J E SZ T É S 

Készült a Képviselő-testület 2009. április 14-én tartandó ülésére 

 

Szigliget község 2009. évi közfoglalkoztatási terve   

 

 

A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester 

Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária körjegyző 

        Kertész Mártonné vezető tanácsos 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Napjaink egyik hangsúlyos 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 növekszik 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 szociális ellátórendszernek is változnia kell. Kiemelt 

cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek – akik 2008. évig egy típusú 

ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál fokozottabb mértékben 

vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres 

munkajövedelemhez jussanak. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi 

állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, nem kell 

részt venniük a közfoglalkoztatásban, továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt. 

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. 

 

Mindezekről az „Út a munkához” program keretébe illesztetten, 2008. december 15-én 

döntött az Országgyűlés, az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 

2008. évi CVII. törvényben.  

A program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a 

munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben 

vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez 

jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához.  

A változás célja 

 a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, 

 a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, 

 a foglalkoztatás növelése. 

 

 



 2 

A szociális törvény módosításával 2009. évtől a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú 

személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik 

formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. 

Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek közül a közfoglalkoztatásban 

vagy képzésben részt vevőket az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként veszi 

nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt. Ennek keretében ez a személyi kör 

képzésben és közfoglalkoztatásban vesz részt. A közfoglalkoztatás feltételeit a települési 

önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára munkabér jár, pénzbeli ellátást, 

pedig csak arra az időtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat 

éppen nem tud munkát biztosítani. A közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében a 

települési önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. 

 

A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az 

állami foglalkoztatási szervnek, mely 15 napon belül véleményezi. (Amennyiben véleményét 

15 napon belül nem küldi meg, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében 

foglaltakkal egyetért.) A tervet a vélemény ismeretében a képviselő-testületnek kell 

elfogadnia, 2009. évben április 15. napjáig.  A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 

5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, ennek elmaradása esetén az 

Államkincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15 %-át. 

 

A közfoglalkoztatási terv tartalmára az Sztv. meghatározza, hogy az tartalmazza: 

 a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 

összetételét, 

 a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 

megjelölését és ütemezését,  

 a feladatok ellátásához szükséges létszámot,  

 a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 

 

A tervezet a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége részére 

megküldésre került.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

A Képviselő-testület a többször módosított 1993. évi III. törvény 

37/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2009. 

évi közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2009. április 17.  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

 

 


