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Tisztelt Képviselő-testület!

2011. január 1. napjával megkezdődött a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programjának országos 
végrehajtása.  A  program  keretében  rövid  és  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás 
megszervezésére nyílik lehetőség. Mindkét típusú közfoglalkoztatás biztosítása érdekében a 
megyei  kormányhivatal  munkaügyi  szakigazgatási  szervei  által  kiírt  pályázati  felhívások 
kerültek  közzétételre.  A  közfoglalkoztatáshoz  nyújtható  támogatások  igénybe  vételét  a 
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megszervezésére  a pályázatot a közfeladatot ellátó 
intézmény, szervezet, önkormányzati  részesedéssel működő nonprofit gazdasági társaság (a 
továbbiakban: Pályázó) nyújtja be a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Ózdi Munkaügyi Kirendeltséghez (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség). A pályázatról a 
Munkaügyi  Kirendeltség  a  benyújtást  követő  harminc  napon  belül  dönt,  majd  megfelelés 
esetén  hatósági  szerződést  köt  a  Pályázóval  a  közfoglalkoztatásra.  A  pályázat 
lebonyolításáért, a pénzügyi gazdálkodásért és elszámolásért a Pályázó felelős.

A hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás  során elsősorban  bérpótló  juttatásra  jogosult 
személyek foglalkoztathatóak, de amennyiben a Munkaügyi Kirendeltség nem tud ebből az 
ellátotti körből megfelelő személyt kiközvetíteni, más regisztrált álláskereső is alkalmazható. 
A pályázat keretében napi 6-8 órás munkaidőben – jelen esetben, a második fordulóban már 
csak  –  3-5 hónap időtartamú  foglalkoztatáshoz  támogatásként  a  közfoglalkoztatottak 
munkabérének és  járulékainak  90%-a igényelhető. Kérhető továbbá a  közvetlen  költségek 
összege, mely támogatás munkavállalónként havonta nem haladhatja meg a munkabérhez és 
járulékaihoz nyújtott támogatás 20%-át. 

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  rövid  és  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás megvalósítása során célként fogalmazta meg az alábbiakat:

 minél  nagyobb létszámú bérpótló  juttatásban részesülő,  vagy regisztrált  álláskereső 
személy bevonása a közfoglalkoztatásba,

 komplex,  projektszerű  program  megvalósítása  keretében  foglalkoztatásba  plusz 
képzésbe bevonni az abban résztvevőket (Munka+Tanulás projekt),

 az önkormányzati tulajdon értékmegőrzése, értékteremtés,
 az  önkormányzati  közfeladatot  ellátó  intézmények,  szervezetek,  valamint 

önkormányzati  nonprofit  gazdasági  társaságok  feladatellátásának  hatékonyabbá, 
eredményesebbé tétele működést segítő munkakörök támogatásával,

 az Ózd város vonatkozásában rendelkezésre álló forrás teljes körű kihasználása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testület döntsön a 2011. évben elkezdődött rövid és 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2012. január 31-ig történő folytatásáról a fentiekben 
megfogalmazott értékek mentén, és ennek érdekében támogassa az erre irányuló pályázatok 
benyújtását.  Kiemelt  célkitűzés  továbbá,  hogy a  2011.  évre  -  Ózd  város  vonatkozásában 
közfoglalkoztatás  megszervezéséhez  a  Munkaügyi  Kirendeltségen  keresztül  -  biztosított 
központi forrás teljes egészében felhasználásra kerüljön, biztosítva ezzel a lehető legnagyobb 
létszámú  aktív  korú,  munkanélküli  lakosság  bevonását  a  rövid  és  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatásba.

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  33/KH/2011.  (II.17.)  határozatában 
döntött arról, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények, az önkormányzati 



2

részesedéssel működő ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft., 
valamint  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Közterület-felügyelet  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás  megvalósítása  érdekében  pályázatot  nyújtson  be  a  Munkaügyi 
Kirendeltséghez.  Ugyanebben  a  határozatában  a  Képviselő-testület  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatáshoz  15  M  Ft  összegű  önerőt  biztosított  Ózd  város  2011.  évi 
költségvetésében. 

A  Képviselő-testület  a  2/KH/2011.  (I.20.)  határozatában  döntött  arról,  hogy  Ózd  város 
Önkormányzata  2011.  évben  –  legfeljebb  három  alkalommal  –  pályázatot  nyújt  be  a 
Munkaügyi  Kirendeltséghez  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás  biztosítása  érdekében, 
amelyhez Ózd város 2011. évi költségvetésében 15 M Ft összegű önerőt biztosított. 

A rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás biztosításához – 2011. évben az utolsó – 
pályázatok benyújtását megelőzően átfogóan áttekintésre kerültek a program keretében már 
megvalósult rövid, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás adatai annak érdekében, hogy 
- az eddig fel nem használt,  és a továbbiakban még igénybe vehető források együttesen a 
legoptimálisabban,  a  foglalkoztatók  érdekeit  szolgálva,  teljes  egészében  felhasználásra 
kerüljenek,
-  továbbá,  hogy  megtervezésre  kerüljenek  a  2011.  december  és  2012.  január  hónap 
vonatkozásában a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámadatai.  

2011. május 26-án egyeztetésre  került  sor a foglalkoztatókkal  a célkitűzések megerősítése 
mellett az operatív feladatokról. 

A  foglalkoztatni  kívánt  létszám  megtervezése  során  a  munkáltatóknak  az  év  hátra  lévő 
időszakára  vonatkozóan  figyelembe  kellett  venni  a  rövid  és  a  hosszabb  időtartamú 
foglalkoztatás  érdekében  már  megigényelt  létszámot,  a  további  időszakra  tervezett 
feladatellátást,  és  az  ellátáshoz  szükséges  szakképesítési  szükségletet  (meghatározza  a 
fizetendő munkabér mértékét). Kötöttség volt továbbá a tervezés során, hogy meghatározott 
keretösszeg áll  rendelkezésre  a  2011. december  és 2012. január havi rövid és a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra és kifizetésre. Mindezek jól mutatják, hogy a forrás teljes körű 
felhasználásának  megtervezése  érdekében  a  foglalkoztatók  csak együttesen,  egy  bonyolult 
tervezési folyamaton keresztül tudták városi szinten a rendelkezésre álló források teljes körű 
felhasználását megtervezni.

A  Munkaügyi  Központ  tájékoztatása  szerint  Ózd  város  a  2011.  évre  biztosított  központi 
keretének  -  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatáshoz  152,7  M  Ft-nak,  rövid  időtartamú 
közfoglalkoztatáshoz 281 M Ft-nak a  10%-ával, vagyis 15,3 M Ft és 28,1 M Ft összeggel - 
tervezhet a 2011. december és 2012. január havi közfoglalkoztatás megszervezéséhez, amely 
már a 2012. évi központi forrásból kerül finanszírozásra. Ennek a keretnek a felhasználása 
lehetővé  teszi,  hogy  2011.  december  és  2012.  január  hónapban  is  folytatódjon  mind  a 
hosszabb, mind a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, biztosítva ezzel
- a  közfoglalkoztatás  folyamatosságát  mind  a  munkáltató,  mind  a  foglalkoztatott 

szempontjából, 
- nem lesz „kieső hónap” a munkavállalók jogviszonyában, 
- a téli időszakban munkajövedelemhez jutnak a közfoglalkoztatásban résztvevők, 
- biztosítva lesz a munkáltatók feladatellátásának folyamatos támogatása.
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Fenti indokokra tekintettel megtervezésre került a foglalkoztatók részéről a 2011. december és 
2012.  január  hónapban  foglalkoztatni  kívánt  létszám is,  mindkét  típusú  közfoglalkoztatás 
vonatkozásában. 

A 2011. évre jóváhagyott központi forrás 2011. november 30-ig fedezi a közfoglalkoztatás 
költségeit.

A 2011. december és 2012. január havi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz biztosított 
központi forrás felhasználásához 1,5 M Ft önerőt, a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz 1,4 
M  Ft  önerőt  kell  rendelni.  A  Képviselő-testület  döntése  szükséges  arról,  hogy  az  önerő 
összegének fedezetét Ózd város a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

2011. június 2-án – az egyes foglalkoztatók terveit integráló – együttes tervezésre került sor 
valamennyi foglalkoztató bevonásával, amelynek eredményeként  megtervezésre került a - 
Munkaügyi Kirendeltség által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján – a 2011. évi központi 
keretből  még  rendelkezésre  álló,  és  a  2011.  december  és  2012.  január  hónapra 
jóváhagyott  központi forrás  teljes  körű felhasználása  2011.  08.  01-től  2012.  01.  31-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan. 

A  közfoglalkoztatás  szervezéséhez  igényelt  közvetlen  költségek  összege  a  hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás esetében 3,3 M Ft, amelyet a foglalkoztatók a feladatellátáshoz 
szükséges anyagbeszerzéshez, és kis értékű munkaeszköz, illetve munkavédelmi felszerelés 
beszerzéséhez kívánnak felhasználni. 

A rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz a foglalkoztatók összesen 4,1 M Ft-ot igényeltek. 
Ebből 3,5 M Ft-ot a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény igényelt: 2,8 M Ft-ot 
munkaeszközre,  0,7  M Ft-ot  anyagbeszerzésre.  A  többi  intézmény  összesen  0,6  M Ft-ot 
anyagbeszerzésre kíván felhasználni.
  
A hosszabb és  rövid időtartamú közfoglalkoztatásban feladatot  vállaló  Pályázók nevét,  az 
általuk  foglalkoztatni  kívánt  létszámot,  a  betölteni  kívánt  munkaköröket  és  a 
közfoglalkoztatás  időtartamát  a  Határozatok  1.  melléklete tartalmazza.  Az előterjesztés  1. 
melléklete a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tervezett adatait,  a 2. melléklet a rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás tervezett adatait. 

A  Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása szerint az előzetes tervektől eltérően 2011. évre a 
hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatásra  rendelkezésre  álló  forrás  bővíttetésére  nyílt 
lehetőség  Ózd  város  vonatkozásában,  mintegy  13  M Ft  összegben,  17  fő  foglalkoztatása 
érdekében. E bővített forrás igénybevételéhez az Önkormányzat részéről további 3 M Ft önerő 
biztosítására van szükség – a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra már jóváhagyott 15 M 
Ft-on  túl  –  annak  érdekében,  hogy  minél  magasabb  arányban  valósuljon  meg  a 
közfoglalkoztatás  a  lakosság  körében.  Erre  tekintettel  indokolt,  hogy a  Képviselő-testület 
biztosítson további  3 M Ft önerőt  a bővített  forrás igénybevételéhez a  nagyobb létszámú, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 
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Tisztelt Képviselő-testület!

A foglalkoztatókkal történt előzetes egyeztetések alapján a rövid és a hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás  keretében  minden  intézmény  és  szervezet  továbbra  is  az 
alaptevékenységéhez  szükséges  munkakörökben  kívánja  alkalmazni  a 
közfoglalkoztatásba  bevont  munkavállalókat.  A  Határozati  javaslat  1.  mellékletében 
nevesített  foglalkoztatók vállalják az újabb pályázat  benyújtását,  lebonyolítását  a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás hatékony és eredményes megszervezését.  

Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy - a Határozati 
javaslat 1. mellékletében foglaltak szerint - Ózd városban közfeladatot ellátó intézmények, 
mint  foglalkoztatók  nyújtsanak  be  pályázatot  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás 
biztosítása érdekében.

Egyidejűleg kérem, hogy a Képviselő-testület Ózd város 2011. évi költségvetésében biztosítsa 
a bővített hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz szükséges – további 3 M Ft összegű –, 
valamint a 2011. december és 2012. január havi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 
szükséges 1,5 M Ft összegű önerő fedezetét.

Kérem  továbbá  a  Képviselő-testületet,  hogy  annak  érdekében,  hogy  a  rövid  időtartamú 
közfoglalkoztatás  2011.  december  és  2012.  január  hónapokban  is  megszervezésre 
kerülhessen, Ózd város 2011. évi költségvetésében biztosítsa 1,4 M Ft önerő fedezetét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Határozati javaslatokban foglaltak elfogadásra.



Határozati javaslat
…/KH/2011. (…) számú Határozat

Tárgy: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  érdekében pályázat  benyújtásának és  önerő 
biztosításának támogatása

Ózd város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tárgyi  előterjesztést  megtárgyalta,  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Határozat 1. mellékletében szereplő foglalkoztatók 
pályázatot nyújtsanak be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ózdi Munkaügyi Kirendeltségéhez. 

Felelős: a pályázó intézmény, szervezet vezetője
Határidő:

a) a pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.
b) a pályázat megvalósításának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2012. január 31.

2.  A   Képviselő-testület Ózd  város  2011.  évi  költségvetésében  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás  bővítése  érdekében  biztosítja  az  önerőt  a  közfoglalkoztatottak 
munkabérének és járulékainak 10%-a erejéig, de legfeljebb 3 M Ft, azaz három millió forint 
összegig  a  Társadalom-  és  Szociálpolitikai  juttatások  előirányzatából  történő 
átcsoportosításával.

Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 

a) a módosított előirányzat átvezetésének határideje: Ózd város 2011. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása

b) az önerő utalásának határideje: folyamatos

3. A Képviselő-testület  Ózd város 2011. évi költségvetésében 1,5 M Ft-ot,  azaz egymillió 
ötszázezer Ft-ot biztosít a 2011. december és 2012. január hónapokban megvalósuló hosszabb 
időtartamú  közfoglalkoztatáshoz  szükséges  önerőre  a  Társadalom-  és  Szociálpolitikai 
juttatások  előirányzatából  történő  átcsoportosításával  az  önkormányzat  által  fenntartott 
intézmények és a Közterület-felügyelet részére.

Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 
    a) az önerő előirányzata érvényesítésének határideje: Ózd város 2011. évi költségvetéséről 
         szóló önkormányzati rendelet módosítása
    b) az önerő utalásának határideje: 2012. február 28.



Határozati javaslat
…/KH/2011. (…) számú Határozat

Tárgy: önerő biztosítása rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez 

Ózd város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tárgyi  előterjesztést  megtárgyalta,  és  az 
alábbi határozatot hozta:

A  Képviselő-testület  Ózd  város  2011.  évi  költségvetésében  1,4  M  Ft-ot,  azaz  egymillió 
négyszázezer Ft-ot biztosít a 2011. december és 2012. január hónapokban megvalósuló rövid 
időtartamú  közfoglalkoztatáshoz  szükséges  önerőre  a  Társadalom-  és  Szociálpolitikai 
juttatások előirányzatából történő átcsoportosításával.

Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 
    a) az önerő előirányzata érvényesítésének határideje: Ózd város 2011. évi költségvetéséről 
         szóló önkormányzati rendelet módosítása
    b) az önerő utalásának határideje: 2012. február 28.


