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A közfoglalkoztatási terv célja

A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló  törvény (1993.  évi  III.  tv.)  rendelkezései  szerinti  kötelezettségből  származik,  amely 
meghatározza  a  településnek  a  saját  adottságaihoz  igazodó,  foglalkoztatási  lehetőségeinek 
megfelelő program elkészítését. 

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  nem  keresett 
szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban 
válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. 

Cél,  hogy a  munkára képes,  tartósan munkanélküli  személyek  a korábbiaknál 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, egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra 
is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.

A terv a szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti előírásoknak, valamint a Szociális és 
Foglalkoztatási Hivatal ajánlásának megfelelő tartalmi elemekkel készült.
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Helyzetelemzés

Lakosságszám 2007. január 1-jén 2014 fő. 
Megoszlása: 

Kor Férfi Nő Összesen
0-17 303 291 594

18-35 292 241 533
36-54 220 223 443
55-62 80 85 165

63- 108 171 279
Össz.lakosság 1003 1011 2014

Az aktív korú lakosság kor 
szerinti megoszlása

47%

39%

14%

18-35
36-54
55-62

A közfoglalkoztatással érintett korosztály – az aktív korosztály – a 18-62 évesek. 
A táblázatból és a diagramból is kitűnik, hogy az aktív korúak között a legtöbben 18 és 35 év 
közöttiek.

Az aktív korúak közül az alábbi bontásban jogosultak - a 2009 évi felülvizsgálat alapján – az 
aktív korúak ellátására.

Kor Férfi Nő Összesen
18-35 44 31 75
36-54 45 52 97
55-62 11 9 20
Összesen 100 92 192
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Iskolai végzettség szerinti megoszlás

Kor 18-35 éves korig 36-54
Férfi Nő Férfi nő

Összesen

3. osztály 2 0 0 3 5
4. osztály 3 1 5 5 14
5. osztály 3 1 2 5 11
6. osztály 1 1 1 3 6
7. osztály 0 3 3 3 9
8. osztály 25 18 21 22 86
Szakmunkás 9 6 11 10 36
Középiskola 0 0 1 1 2
Érettségi 0 1 0 0 1
Technikum 1 0 1 0 2

Azok a 18 és 35 év közötti aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik csak az általános 
iskola maximum ötödik osztályával rendelkeznek kompetenciaképzésben kötelesek részt 
venni, míg a legalább hat osztállyal rendelkeznek, de a nyolcadik osztályt nem fejezték be, 
azok a személyek felzárkóztató képzésben fognak részesülni.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 
felhatalmazása alapján 2009 év január-február hónapjában a rendszeres szociális segélyesek 
felülvizsgálatát el kellett készíteni. 
Az eddigi szabályozás jelentősen átalakult, így két csoportra kellett osztani az eddigi 
rendszeres szociális segélyezetteket.

A két csoport a következőképpen alakul:

rendszeres szociális segélyezettek:
•munkára egészségi okok miatt nem képesek
•55 év felettiek

rendelkezésre állási támogatásra jogosultak:
•a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak
•közfoglalkoztatásban, képzésben illetve munkaerő-piaci programokban vesznek részt
•a fentiek hiányában folyósítják számukra a juttatást

Rendszeres szociális segélyezettek kötelességei:

� együttműködési kötelezettség: az önkormányzat által kijelölt szervvel, jellemzően 
a családsegítő szolgálatokkal áll fenn
� együttműködés célja: képességfejlesztés, 
életmódformálás
� önként vállalhatja a rendelkezésre állási támogatásban valórészvételt, és az 
azzal járó összes kötelezettséget
� összege: az eddigi szabályokat kell alkalmazni, vagyis továbbra is a család 
összetételének figyelembevételével a nyugdíjminimum 90%-ig egészíti ki a család 
jövedelmét (max. a nettóminimálbér)
� szankció: a segély megszüntetése: 

� együttműködés megszegése esetén 
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� fekete munkavégzés 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak kötelezettségei:

� az ellátásra valójogosultság feltétele: közfoglalkoztatásban vagy képzésben 
valórészvétel (35. év alatti,általános iskolát nem végzettek esetén speciális szabály)
� együttműködési kötelezettség: állami foglalkoztatási szervvel 
(nyilvántartásba vétel és álláskeresési megállapodás megkötése)
� összege: fix, a család létszámától függetlenül a minimál nyugdíj összegével egyezik meg
� szankció: juttatásra valójogosultság megszüntetése

� neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából
� a felajánlott munka visszautasítása
� fekete munkavégzés 

2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 243 fő volt. Ez 
9.039.605.- Ft, amelynek 10%-a terhelte az önkormányzat költségvetését.

A 2009. január 1-jén hatályba lépett változások alapján a felülvizsgálat megállapította, hogy a 
továbbiakban rendszeres szociális segélyre 20 fő lesz jogosult, míg egészségkárosodásra 
tekintettel 1 fő.

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: 201 fő, amely szám az elmúlt hónapokban 
tapasztalt gazdasági recesszió hatására folyamatosan emelkedik

Közfoglalkoztatás szervezése – feladatok és várható ütemezésük

• Létszám meghatározás

A  munkavégzés  tervezett  létszáma  meghatározásánál  a  korábban  az  önkormányzatnál 
közhasznú  munkát  végző  személyeket,  valamint  —  az  Állami  Foglalkoztatási  Szerv 
(Munkaügyi Központ)  által  szolgáltatott  adatok alapján — a 2009-es évben a településről 
regisztrált  álláskeresőként  nyilvántartott  személyek  és a  munkanélküli  ellátásban részesülő 
személyek  azon  hányadát  vettük  figyelembe,  akik  a  Szociális  törvény  szerint  az  „aktív  
korúak ellátására – ezen belül a rendszeres álláskeresési támogatásra” jogosultak.   

A számadat meghatározásánál a korábban közhasznú foglalkoztatott személyeket, valamint a 
rendszeres szociális segélyezettek közül foglalkoztatásba vonható személyeket terveztük.
A foglalkoztatási tervben így összességében 220 fővel számolunk a 2009-es évben.

A foglalkoztatási terv elkészítésénél az összlétszám meghatározásánál azt az elvi szempontot 
követtük, hogy feltételeztük, hogy valamennyi rendszeres álláskeresési támogatásra jogosult 
személy részére tud felajánlani közcélú munkát az önkormányzat. Ezért a tervben a rendszeres 
álláskeresési támogatásra  jogosultak és a közcélú foglalkoztatottak száma egyező mértékben 
került feltűntetésre.
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• Foglalkoztatás időtartama

A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy 
képeztük,  hogy  valamennyi  foglalkoztatottal  megkötött  szerződés  napi  6  órás 
munkavégzéssel, határozott időre (legfeljebb 90 nap) történő munkaszerződéssel szerződéssel 
jön létre.

• Munkavégzés helye

A  közcélú  foglalkoztatott  személyek  a  munka  jellegétől,  az  erőforrások  és  az  igények, 
továbbá más körülmények (pl, időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.

A foglalkozatott létszám többsége (98 fő) szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, míg 
szakképzettséghez 12 személy munkakörét kötöttük. Ebből adódóan a munkavégzés a többség 
esetében közterületen, míg egy kisebb hányad munkája konkrét helyen történik. 

•  Feladatok

A  közcélú  foglalkoztatás  keretében  az  elvégzendő  feladatok  alatt  olyan  önkormányzati 
feladatok  ellátását  értjük,  amelyről  —  jogszabály  alapján  —  a  helyi  önkormányzat 
gondoskodik.    
A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, (19190. évi LXV. tv.) 8. § -a

A foglalkoztatottak által ellátott — tervben megnevezett — feladatok részletezése:

o Köztisztasági  feladatok:  közterületi  takarítás,  buszmegállók,  utak,  járdák,  parkok, 
terek, gépkocsi parkolók takarítása. 

o Intézményi  és  Létesítményi  őrzés  védelem:  Önkormányzati  létesítmény,  vagy 
intézmény (sportpálya-öltöző) nappali és éjszakai őrzésének ellátása.

o portaszolgálat: polgármesteri hivatal nappali forgalmának biztosítása

o Útkarbantartás:  helyi  közutak,  járdák,  javítási-karbantartási  munkáinak  szükség 
szerinti elvégzése

o épület karbantartás:  önkormányzati intézmények és létesítmények (Általános Iskola, 
Napköziotthonos Óvoda,  Művelődési Ház) belső, külső állagmegóvási-karbantartási 
munkái

o adminisztrációs kisegítő: önkormányzati fenntartású intézmények, gazdasági társaság, 
közhasznú  alapítvány  (Polgármesteri  Hivatal,  Általános  Iskola,  Védőnői  Szolgálat, 
Háziorvosi Rendelő) irodahelyiségeiben betanítható feladatkört  ellátó adminisztratív 
alkalmazottak 

o fűkaszálás,  parlagfű  irtás: közterületeken,  utak,  járdák  mentén,  önkormányzati 
tulajdonú vagy fenntartású ingatlanokon végzett időszakos kaszálás, gyomirtás
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o parkgondozás:  közterületeken,  utak,  járdák  mentén,  önkormányzati  tulajdonú  vagy 
fenntartású ingatlanok, parkok. terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése 

• Finanszírozás

 A  foglalkoztatottak  finanszírozására  szükséges  források  meghatározásánál  a  2009-ben 
foglalkoztatott  létszámot 220 főben határoztuk meg. Ez a létszám akkor realizálódik, ha a 
számításba  vehető  jogosultak  valamennyien  közcélú  munkára  jelentkeznek  az 
önkormányzatnál.  Egyrészt  ennek  kicsi  a  valószínűsége,  továbbá  a  munkaerő-igény  nem 
egyszerre, azaz eltérő időpontokban jelentkezik az önkormányzatnál. 

Fentiekből adódóan, a foglalkoztatottak – finanszírozási szempontú — meghatározásánál 220 
főre határoztuk meg a saját és a központi költségvetési forrásigényt. 

Táblázatok

I. tábla: a rendszeres szociális segélyezettek és a foglalkoztatásban lévők helyzetének 
2008.  évi  értékelését  takarja.   A  táblázatban  a  közcélú  foglalkoztatás  alatt 
szereplő adatokat — esetünkben — a közhasznú foglalkoztatásra kell érteni. 

II. tábla: A jogszabályváltozás után a rendszerben lévő segélyezettek, és a rendszerbe 
várhatóan újként bekerülő személyek együttes létszámát tartalmazza kor, nem, 
iskolai végzettség szerinti adatok alapján.

III. tábla A közfoglalkoztatási  terv,  amely  az  ellátandó  feladatokat,  az  ahhoz  rendelt 
létszámot,  a  feladatokhoz  szükséges  iskolai  végzettséget,  kor,  nem  szerinti 
összetételt,  a  rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosultakat,  valamint  a 
szükséges forrásigényt tartalmazza.
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I.
Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése

(2008. évi 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): 245 76
a) 
egészségkárosod
ott

2

b) nem 
foglalkoztatott

243 12

c) támogatott 
álláskereső

0 64

2.

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

65

162

16

15

47

14

3.
Neme:

a) férfi 137 37
b) nő 106 39

4.

Iskolai 
végzettsége:

a) 8 ált. iskola 
alatti

44 7

b) 8 általános 82 54
c) 
szakmunkáskép
ző vagy 
szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik

38 11

d) gimnázium 2 4
e) 
szakközépiskola

1 0

f) technikum 2 0
g) főiskola, 
egyetem

0 0

5.
Háztartás formája:

a) családban élő 187 72
b) egyedül élő 56 4

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

245 9.039.605

7. Konkrét 
munkafeladatok 
megnevezése, 

Parkgondozás
Temető 
karbantartás
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felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív stb.)

Fűnyírás
Hiv. felújítása
Adminisztrátori 
fel.
Idősgondozás

8.

Munkák 
teljesülése:

I. negyedév Hó eltakarítás Idősgondozás
II. negyedév Kaszálás Fűnyírás

III. negyedév Temető 
karbantartás

Parkgondozás

IV. negyedév Idősgondozás Hiv. felújítás

9. Foglalkoztatók 
köre (felsorolás)

Kömlő  Község 
Önkormányzata 
(PH, 
Gond.Közp., 
Isk., Óvoda)

10.
Foglalkoztatások 
átlagos időtartama 
(nap)

30 naptól
365 napig

11.

Közcélú 
foglalkoztatás:

a) tervezett 
összeg (saját 
forrással együtt)

18.515.906

b) felhasznált 
összeg

16.779.000

c) ebből saját 
forrás

3.417.265

12.

Kifizetett 
rendszeres 
szociális segély:

9.039.605

a) központi 
forrásból

8.135.644

b) helyi 
forrásból

903.960
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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

1. Aktív korúak ellátására jogosultak 
létszáma (a+b): 250

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 30 30

ebből:
• egészségkárosodott 5 5
• 55. életévét betöltötte 25 25
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket 

nevel és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító 
intézményben  nem tudják biztosítani

0 0

b) rendszeres munkavégzésbe 
bevonhatók 220 220

2. Foglalkoztatásba bevonhatók életkora 
(a+b): 220

a) 35 évnél fiatalabb 95
b) 35-55 év közötti 125

3.* Neme (a+b): 220
a) férfi 107
b) nő 113

4.* Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti 58
b) 8 általános 112
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik 44

d) gimnázium 3
e) szakközépiskola 1
f) technikum 2

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

a) családban élő 170
b) egyedül élő 50

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

65 19

a) 8 ált. iskola alatti 19 19
b) 8 általános 46

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

Sor-
szám Megnevezés

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása

(fő)
férfi nő

Közfeladatok 
megjelölése

Foglal-
koztatás 

szervezése

Finanszíro
zás 

összege
Ft

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

60 160

a) 35 évnél fiatalabb 19 46
b) 35-55 év közötti 41 114

2. Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok:

a)  megjelölése,  csoportonkénti 
felsorolása

Takarítás, 
kézbesítés, 
adminisztrációs 
feladatok,  konyhai 
munka,  portás 
feladatok, 
gondnoki  fel., 
koordinátori  fel., 
közterületi 
segédm.,  TMK-s 
szakképzettséget 
igénylő 
munkakörök, 
kőműves,  szociális 
feladatok, 
vagyonvédelmi 
feladatok

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév

Minden feladatból 
ütemezünk

II. negyedév
Minden feladatból 
ütemezünk

III. negyedév
Minden feladatból 
ütemezünk

IV. negyedév
Minden feladatból 
ütemezünk

c) megjelölt  munka  szakképesítési 
szükséglete:

a) 8 általános 208
b) szakképesítés 8
c) középiskola 4
d) felsőfokú képesítés 0

3. A  2.  pont  szerinti  feladatok  ellátásához 
szükséges létszám

220
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4. Rendelkezésre  állási  támogatásra 
jogosultak képzettség szerinti összetétele:

a) 8 általános 112
b) szakképesítés 44
c) középiskola 6
d) felsőfokú képesítés 0

5. Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat x
b) önkormányzati társulás x
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévő más szervezet x

6. Közfoglalkoztatás  finanszírozására 
szükséges forrás:

a) önkormányzati 5.298.150
b) központi költségvetés 100.664.85

0
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