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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Önkormányzatunk az Ady Endre Mővelıdési Házban (6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.) 
eMagyarország Pontot mőködtet, amelyben eTanácsadóként Nagy Lırinc a megbízott. 
A Kormány 2011-ben elfogadta a közfoglalkoztatás középtávú koncepciójáról szóló 
elıterjesztést, amely munkanélküliek számára tervez munkalehetıséget biztosítani a következı 
években. Ennek kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NMF) Infokommunikációért 
Felelıs 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 elegendı forrás többlet munkaerı bevonására. Erre lehet megoldás az 
eTanácsadó melletti eTanácsadó asszisztens munkakör közfoglalkoztatás keretében, 
amelynek betöltıje a mindennapi munkavégzés és esetleges többlet feladatok során is 
tehermentesítheti az eTanácsadót.  
A 375/2010. Korm. rendelet határozza meg a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésének egyes 
szabályait. Ez alapján lehetıség van ún. hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási jogviszony 
létesítésére, amelynek keretében támogatás nyújtható a foglalkozást helyettesítı támogatásra 
jogosult személy és a kirendeltség által kiközvetített álláskeresı 2-12 hónap idıtartamra szóló, 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidıben történı foglalkoztatására. 
A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékai mértékének 70 
%-a. 
 
Javaslom, hogy az önkormányzat 2012. május 1. napjától 2012. november 30. napjáig 1 fı 6 
órás közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtson be pályázatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat 
benyújtására.  
 
Kiszombor, 2012. április 19. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az eTanácsadó 
asszisztens alkalmazásával megvalósuló közfoglalkoztatás tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez 1 fı eTanácsadó 
asszisztens munkakörben napi 6 órás idıtartamú közfoglalkoztatására 2012. május 1. napjától 
2012. november 30. napjáig. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, a szükséges aláírásokra, valamint a 
pályázati önrész 184.023,- Ft összegét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


