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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően új támogatási rendszer váltotta 
fel. Megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, és 
helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett. A 2009. január 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig tartó „Út a munkához” program megszűnt. 
 
A közfoglalkoztatás új rendszerét a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendeletben szabályozott 
közfoglalkoztatási formák közül a rövid, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással 
kapcsolatban hárulnak feladatok a települési önkormányzatra. 
 
A képviselő-testület 5/2011. (II.3.) sz. határozatával hozzájárult a 2011. évi rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtásához. 2011. évben a rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás keretében, legkevesebb 870 fő foglalkoztatásához, 127.247.000 
Ft támogatás igénylésére van lehetőség.  
 
A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra kiírt pályázati felhívásra egy pályázó a pályázati 
határidőn belül legfeljebb három alkalommal nyújthat be pályázatot, amelyet a Munkaügyi 
Kirendeltség bírál el. Komló Város Önkormányzata ez idáig két pályázatot nyújtott be. A 
pályázatok által összesen 673 fő közfoglalkoztatásához 94.631.420 Ft. támogatást állapítottak 
meg, így a június hónapban benyújtásra kerülő harmadik pályázat során legkevesebb 197 fő 
közfoglalkoztatásához 32.615.580 Ft támogatás igénylésére van lehetőség. 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 56 térségi 
önkormányzat pótlólagos igényének kielégítése érdekében a következő megkereséssel 
fordult Komló Város Önkormányzatához. Kérték, hogy járuljon hozzá a rövid idejű 
közfoglalkoztatásra Komló város részére megállapított keretből, 70 fő foglalkoztatásához 
szükséges munkabér és az azt terhelő járulékok - átlagos támogatással számolva - 10.238.270 
Ft támogatási összeg átcsoportosításához.  
 
Az Önkormányzat által benyújtásra kerülő harmadik pályázat kapcsán a Gyámhivatal és 
Szociális Iroda megkereste a foglalkoztatókat azzal a kérdéssel, miszerint kívánnak-e, a 
második pályázat során már lepályázott létszámon felül további munkavállalókat alkalmazni. 
A beérkezett igények alapján hat foglalkoztató összesen további 18 főt kíván foglalkoztatni. A 
197 fős keretből a továbbiakban igényelt 18 fő és a térségi önkormányzatok számára átadni 
kért 70 fő levonása után minimum 109 fő foglalkoztatására van lehetőség. A rövid időtartamú 
közfoglalkoztatásban legnagyobb foglalkoztatóként megjelenő Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságának vezetőjét így azzal kerestük meg, hogy 2011. július 1. és december 31. 
között a közterületek fenntartása megoldható-e 109 fő közfoglalkoztatott részvételével. A 
Városgondnokság vezetője arról tájékoztatott, hogy 109 fő közfoglalkoztatott nem elegendő 
feladataik ezen időszak alatt történő ellátásához. Álláspontja szerint az általuk tervezett 
munkavégzéshez összesen 160 fő közfoglalkoztatott bevonása szükséges. Megállapítható, 
hogy a harmadik pályázat során lepályázni kívánt 178 fő foglalkoztatásához 29.138.326 Ft 
támogatás igénylése szükséges. Ennek értelmében Komló Város Önkormányzat részére 
megállapított támogatási keretösszegből 3.477.254 Ft csoportosítható át a térségi 
önkormányzatok részére, amely 20 fő szakképzetlen munkavállaló négy hónapig történő 
foglalkoztatására elegendő. 
 



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2) 
bekezdés e.) pontja értelmében meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek 
e) aki a bérpótló juttatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
éves felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy 
évben, a bérpótló juttatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap 
időtartamban 
ea) közfoglalkoztatásban vett részt, vagy 
eb) keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 
létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - folytatott, vagy 
ec) munkaerő-piaci programban vett részt, vagy 
ed) az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy 
az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van. 
(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos időtartam számításakor az eb)-ed) 
alpontok szerinti tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített 
időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem 
tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is 
figyelembe kell venni. 
 
Komlón jelenleg 881 fő részére folyósítunk bérpótló juttatást, a közfoglalkoztatásban részt 
vevők ellátása a foglalkoztatás időtartama alatt szünetel. A bérpótló juttatásban részesülő 
személyek részére előírt kötelezettség miatt, az önkormányzat célja, hogy a lehető legtöbb 
bérpótló juttatásra jogosult személyt bevonjon a közfoglalkoztatásba annak érdekében, hogy 
2012. évben nem maradjanak ellátás nélkül. 2011. március 31. napjáig 439 fő került 
bevonásra a rövid időtartamú közfoglalkoztatásba. A 439 fő felvételéhez a munkaügyi 
kirendeltség 827 fő, bérpótló juttatásban részesülő személyt közvetített ki. A 
kiközvetítettek magas számából kitűnik, hogy a foglalkoztatók által igényelt munkavállalói 
létszám nehezen tölthető fel, ezért a tervezett munkakezdés ideje több esetben kitolódott. A 
közfoglalkoztatásra kiközvetített, bérpótló juttatásban részesülők között nagy számban vannak 
olyan személyek, akik a munkaköri alkalmassági vizsgálatot követően alkalmatlanak 
bizonyultak, számuk jelenleg 83 fő. Nagyon magas azon személyek száma, akik az értesítés 
ellenére nem jelennek meg a munkafelvételen, ugyanakkor számukra lehetőség van arra, hogy 
távolmaradásukat 8 napon belül a munkaügyi kirendeltségen igazolják, amennyiben ezt nem 
teszik meg, törlésre kerülnek az álláskeresők nyilvántartásából, ami maga után vonja a 
bérpótló juttatásra való jogosultság megszüntetését is. A távolmaradók rendszerint igazolják 
távolmaradásuk okát, így a közfoglalkoztatással összefüggő együtt nem működés miatt 
eddig 58 fő ellátása került megszüntetésre a munkaügyi kirendeltség értesítése alapján. 
 
Tekintettel arra, hogy a kiközvetítések gyakorlati tapasztalatai alapján a lepályázott létszám 
feltöltése komoly nehézségekbe ütközik, továbbá arra, hogy a foglalkoztatók igényei és az 
általuk ellátni kívánt feladatok a fent vázolt létszámmal kielégíthetők, illetve elláthatók 
javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy a térségi önkormányzatok 
részére Komló Város Önkormányzata a közfoglalkoztatotti létszámkeretből 20 fő létszámról, 
továbbá az ahhoz kapcsolódó pénzösszegről lemondjon. Tájékoztatom továbbá a T. 
Képviselő-testületet, hogy a bérpótló juttatásban részesülők számára előírt 30 napos 
foglalkoztatás teljesítésére nem csupán a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, hanem az 
Országos Közfoglalkoztatási Program és az Európai Unió által támogatott TÁMOP program 
is lehetőséget nyújt. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az illetékes 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az egészségügyi és szociális és a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a közfoglalkoztatotti 
létszámkeretből való lemondás térségi önkormányzatok számára című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
A./ A képviselő-testület nem járul hozzá a 2011 évi rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

létszámkeretéből, a foglalkoztatásához nyújtható munkabér és az azt terhelő járulékok 
keretösszegéből támogatási összeg átcsoportosításához a térségi önkormányzatok részére. 

 
B./ A képviselő-testület hozzájárul a 2011 évi rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

létszámkeretéből 20 fő, a foglalkoztatásához nyújtható munkabér és az azt terhelő 
járulékok keretösszegéből 3.364.140 Ft támogatási összeg átcsoportosításához a térségi 
önkormányzatok részére. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2011. április 26. 

 
 

Polics József 
polgármester 
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