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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága kérelmet nyújtott be a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez (a továbbiakban: 
Munkaügyi Kirendeltség) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. Ennek 
keretében 2013. június 15. napjától 2013. október 14. napjáig 30 fő – 28 fő segédmunkás, 2 fő 
személyi szolgáltatási foglalkozású – alkalmazására került sor a Városgondnokságon 
közterületi segédmunkák elvégzésére. A foglalkoztatottak 6 órás munkaidőre havi bruttó 
56.625,- Ft közfoglalkoztatási bért, szakképezettséget igénylő munkakörben havi bruttó 
72.600,- Ft garantált közfoglalkoztatási bért kapnak. A közfoglalkoztatottak részére kifizetett 
munkabér és járulékai 90 %-ban támogatott, 10 % önrész finanszírozása szükséges, amelynek 
összege a Városgondnokság tájékoztatása szerint 772.938,- Ft. 
 
A Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének tájékoztatása alapján 2013. szeptember 1. napjától 
2013. november 30. napjáig újabb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás iránti kérelem 
benyújtására van lehetőség. Ennek keretében 150 fő – 140 fő segédmunkás, 10 fő szakmunkás 
– napi 6 órában történő alkalmazására kerül sor a Városgondnokságon közterületi 
segédmunkák elvégzésére, közterületek gondozására, önkormányzati bérlakások felújítására, 
épület karbantartásra. A közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és járulékai 100 % - 
ban finanszírozott, azonban a kapcsolódó dologi kiadásokhoz szükséges forrás nem 
támogatott költségelem. A Városgondnokság vezetőjének tájékoztatása szerint a 
foglalkoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges eszközök (pl. zsákok, kesztyű), fuvarköltség, 
építőipari anyagok, szakipari anyagok stb. támogatása nélkül a közfoglalkoztatás hatékony 
megvalósítása nem lehetséges. Az általa benyújtott dologi költségtervezet alapján bruttó 
2.613.533,- Ft dologi kiadás finanszírozása szükséges. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési és az egészségügyi és 
szociális bizottságok javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és 
hagyja jóvá utólagosan Komló Város Önkormányzat Városgondnokság által benyújtott 
kérelmet, továbbá biztosítsa a közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész működési 
céltartalék előirányzat terhére a programok lebonyolításához szükséges 2.613.533,- Ft dologi, 
valamint 772.938,- Ft önrészt. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési és az 
egészségügyi és szociális bizottságok javaslatainak figyelembevételével – a közfoglalkoztatás 
önkormányzati saját rész átadása Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága részére 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi és jóváhagyja Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság által 2013. június 15. napjától 2013. október 14. 
napjáig, valamint 2013. szeptember 1. napjától 2013. november 30. napjáig 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelmeket. 

 
2. A pályázatok lebonyolításához 2.613.533,- Ft dologi, illetve 772.938,- Ft bér és 

járulék finanszírozására szolgáló összesen 3.386.471,- Ft összegű 
többlettámogatást biztosít az intézményfinanszírozási előirányzat egyidejű 



felemelése mellett a költségvetési rendelet 5. számú melléklet közfoglalkoztatás 
önkormányzati saját rész működési céltartalék előirányzat terhére. 

 
 
3. Utasítja a jegyzőt a döntés soron következő költségvetési rendeletmódosításkor 

történő átvezetésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2013-08-22 
 

Polics József 
           polgármester 
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