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Az  Országgyűlés  az  értékteremtő  közfoglalkoztatás  jogi  kereteinek  megteremtése  és  a 
munkaképes  lakosság  munkához  juttatása,  az  álláskeresők  foglalkoztatásának  elősegítése 
érdekében  megalkotta  a  2011.  évi  CVI.  törvényt  a  közfoglalkoztatásról  és  a 
közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények  módosításáról.  A  vonatkozó 
törvény célja az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók 
foglalkoztatási lehetőségének megteremtése.
 Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely:
 - törvény által előírt állami feladat,
 - helyi  önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott  kötelező vagy önként vállalt 
feladat,
 -  nemzeti  és etnikai  kisebbségek jogairól  szóló törvényben meghatározott  kötelező  vagy 
önként vállalt feladat,
 - közhasznú szervezetektől szóló törvényben meghatározott közhasznú tevékenység körébe 
tartozó feladat,
melyek ellátására törvény nem ír elő közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása.
Foglalkoztatható személyek köre
-  Foglalkozást  helyettesítő  támogatásra  (FHT)  jogosult  személy,  és  a  kirendeltség  által 
kiközvetített álláskereső
Foglalkoztatás jellemzői
- 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony
- napi 6-8 órás munkaidő
Támogatás alapja, mértéke
- Közfoglalkoztatási bér és annak járulékai 70-100%-ig terjedhet
Országos Közfoglalkoztatási program támogatása
- a közfoglalkoztatási bér és járulékok mértékének 100%-a, legfeljebb 12 hónapig
Közfoglalkoztatási mintaprogramok (START)
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a rövid időtartamú, a hosszabb időtartamú, valamint 
az országos közfoglalkoztatási program alapján mintaprogramokat indíthat.
A  belügyminiszter  2011.  augusztus  18-án  engedélyezte  a  Makói  kistérségben 
közfoglalkoztatási mintaprogramok indítását.
A mintaprogramok elemei:
- mezőgazdaság,



- belvízmentesítés,
- mezőgazdasági földutak rendbetétele,
- közúthálózat javítása,
- illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása,
- kazánprogram,
- téli foglalkoztatás.
A mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogatott, 8 
órás foglalkoztatottság mellett.
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  a  mintaprogramok  közül  2  projektet  választott  a 
2012. évre:
- belvízelvezető rendszerek rendbetétele,
- közúthálózat javítása. 

A közfoglalkoztatás finanszírozása és az alkalmazással kapcsolatos munkaügyi feladatok

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. november 17. napján 2 db  START munka-
program  támogatására  nyújtott  be  kérelmet  a  Dél-alföldi  Regionális  Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez. 
1. Belvízmentesítés
A program célja:  Munkahely biztosítása a kiemelt  kistérségben élő jelenleg munkanélküli 
munkaképes korú állampolgárok számára, az önkormányzati tulajdonban lévő belvízelvezető 
rendszerek  rendbetétele  a  közfoglalkoztatás  keretében.  Az  elmúlt  időszak  szélsőséges 
időjárásának  következménye,  hogy  az  árok  oldalfalának  betonlapos  burkolata  besuvadt, 
koronája  megrepedezett,  ezért  annak  javítása  szükséges  a  későbbi  veszélyhelyzet 
elkerülésében. Az átereszek cseréje szükséges, mivel azok telepítése közel 30 évvel ezelőtt 
került lerakásra,  ezek állapota,  azóta megromlott,  a kerékvetők megroppantak,  beomlottak, 
több helyen az átereszgyűrűk összetörtek, eltömődtek, megsüllyedtek. Tekintettel arra, hogy 
az  árokrendszer,  az  átereszek  a  belvízelvezető  rendszer  részét  képezik,  ezért  szükséges  a 
komplex felújítása. 
A program megvalósításának helye: a Kiss Menyhért és Kör utcákon a belvízelvezető árkok 
rézsűje beomlott az elmúlt évek csapadékos időjárása miatt. A program keretében a meglévő 
lapokat  felbontjuk,  az  árkok  rézsűjét  kialakítjuk  és  a  lapokat  visszabetonozzuk.  A  Kiss 
utcában az átereszek cseréjére kerül sor.
A munka időtartama: 2012. március 01.-2012. október 31.
A projekthez kapcsolódó költségek:
Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, valamint 14 fő segédmunkás napi 8 órában.
Munkabér: munkavezető bruttó: 92.000,- Ft/hó, segédmunkás bruttó: 71.800,- Ft/fő/hó.
Bér+ járulék a 15 fő részére a 8 hónap időtartamra:9.962.576,- Ft.
A feladat végrehajtásához szükséges eszköz-, anyagigény:4.435.920,- Ft.
Mindösszesen: 14.398.496,- Ft, amely 100 %-ban finanszírozott.
2. Közúthálózat- járdajavítás
Az  eltöredezett,  beomlott,  megsüllyedt  járdák  és  útszegélye  rendbetétele,  folyamatos 
karbantartása  a  lakosság  részére  biztonságot  jelent  a  gyalogos  közlekedésben.  Az érintett 
útszakaszok,  járdák  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  tulajdonát  képezik.  Kiss 
Menyhért utca 100 m2, Petőfi u. 100 m2, Kör u. 100 m2, Nagyszentmiklósi u. 100 m2, Pollner 
Kálmán u. 200 m2, Jókai u. 200 m2, Tiborc u. 112 m2, Arany János u. 45 m2, Rozmaring u. 
130  m2,  Nagybokori.u.150  m2,  Börcsök  Andor  u.  210  m2,  Nagyszentmiklósi  u.  200  m2, 
Óbébai u. 200 m2. 

 A munka időtartama: 2012. március 01.- 2012. október 31.



A projekthez kapcsolódó költségek:
Szükséges létszám: 2 fő munkavezető, 20 fő segédmunkás napi 8 órában.
Munkabér: munkavezető bruttó:92.000,- Ft/fő/hó, segédmunkás bruttó:71.800,- Ft/fő/hó.
Bér+ járulékai a 22 fő részére a 8 hónap időtartamra 14.709.600,- Ft.
A feladat végrehajtásához szükséges eszköz-, anyagigény: 6.410.320,- Ft.
Mindösszesen:21.119.920,- Ft, amely 100 százalékban finanszírozott.

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás I.

A  közfoglalkoztatás  keretében  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  köztisztasági 
feladatok  ellátása,  a  közterületi  parkok,  közterületek  parkosítása  (virágültetés,  fűnyírás, 
gyomirtás  stb  tavasztól  az  ősz  végéig),  helyi  temető  karbantartása,  belvízmentesítés, 
kerékpárút  karbantartása,  állati  hullák  begyűjtése.  Téli  karbantartási  munkák:  az 
önkormányzat belterületi közlekedési útvonalai, valamint a gyalog-és kerékpárutak síkosság-
mentesítése.
Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára.
A síkosság-mentesítéssel, hó-eltakarítással valószínűleg elkerülhető lesz több baleset, amelyet 
a téli csapadék hullása okozna. A tavaszi és késő őszi időszak alatt a közterület tisztántartása, 
parkosítása  a  falu lakossága,  valamint  az  idelátogatók részére rendezett  tiszta  környezetet 
nyújt.
A foglalkoztatás időtartama: 2012. február 09.-2012. december 31., napi 6 órás munkaidőben 
történik.
A támogatás  mértéke  a  munkabérek  és  járulékok  összegének  70 %-a.  A létszáma  70 fő, 
üteme:  február  09-től-április  08-ig  10  fő,  április  01-től-május  31-ig  20  fő,  június  01-től-
augusztus 31-ig 10 fő, szeptember 01-től-október 31-ig 20 fő, november 01-től december 31-
ig 10 fő.
Az önkormányzatnak 2.771 e Ft önerőt kell biztosítania.
 
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás II.

A  kormány  2011-ben  elfogadta  a  közfoglalkoztatás  középtávú  koncepciójáról  szóló 
előterjesztést, amely (tartósan) munkanélküliek számára szervez munkalehetőséget biztosítani 
a  következő  években.  Ennek  kapcsán  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium 
Infokommunikációért  Felelős  Államtitkársága  felhívta  a  Belügyminisztérium figyelmét  az 
eMagyarország hálózat tagjaira, mint lehetséges közfoglalkoztatókra.
Ennek oka, hogy sok eMagyarország Ponton az eTanácsadó egyedül látja el feladatait és az 
önkormányzatoknak  rendszerint  nem  áll  rendelkezésre  elegendő  forrástöbblet  munkaerő 
bevonására az ő kisegítésükre.
A  közfoglalkoztatás  keretében  az  önkormányzat  eTanácsadó  asszisztens  munkakörben 
foglalkoztat a kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt. A közfoglalkoztatott bevonása az 
eMagyarország Pont munkájába eTanácsadó asszisztens munkakörben történik, ezen belül a 
helyi közösségi, kulturális szükségletek kielégítését szolgáló feladatokat lát el. 
A támogatás időtartama: 2012. május 02.-2012. november 30.
A foglalkoztatás napi 6 óra, a támogatás mértéke a munkabér és járulék összegének 70%-a.
Az önkormányzatnak 166.842,- Ft önerőt kell biztosítania.
A  közfoglalkoztatásban  résztvevő  munkavállalók  részére  2011.  szeptember  hónaptól 
kezdődően  a  munkabér  kifizetése  heti  részletekben  történik.  A  heti  kifizetés  jelentős 
többletköltséggel  jár  (készpénzfelvétel,  bérjegyzék  nyomtatás),  valamint  plusz  feladatokat 
jelent a munkatársak részére. A közfoglalkoztatottak visszajelzéseiből az derül ki, hogy a havi 
kifizetést jobban preferálnák. 



A megkötött munkaszerződés minden esetben határozott időre jön létre, így a szerződésben 
foglalt idő elteltével megszűnik a munkaviszony. Az ismételt munkába álláskor új szerződést 
kell kötni.

A közfoglalkoztatásban résztvevők munkabérei tájékoztató jelleggel:

Munkakör Bruttó bér Nettó bér
Heti kifizetés 

összege (átlag)

6 órás
eTanácsadó 
asszisztens

69.000,- 45.195,- 11.250,-

segédmunkás 53.850,- 35.270,-   8.815,-

8 órás
munkavezető 92.000,-. 60.260,- 15.065,-
segédmunkás 71.800,- 47.030,- 11.755,-

A közfoglalkoztatási munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. 
A közfoglalkoztatási feladatellátásban a szociális ügyintéző, valamint a közgazdasági csoport 
munkatársai  vesznek  részt  az  egyes  közfoglalkoztatási  periódusokban  az  állomány 
kiválasztásával, munkaügyi adminisztrációval, valamint a közfoglalkoztatottak napi munka-
feladatainak irányításával 

Tisztelt Képviselő –testület!

Kérem, hogy a közmunkaprogram tapasztalatai tárgyú tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. szeptember 17.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
    polgármester



Tárgy: A közmunkaprogram tapasztalatai 

_____/2012.(IX. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
közmunkaprogram tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közmunkaprogram 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A tájékoztató jelen határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


