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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. március 28-án tartandó ülésére, 

a 2018. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy minél több munkára képes aktív korú, munkanélküli, 

szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A közfoglalkoztatás 

biztosítása 2018. évben is pályázati úton valósult meg.  

 

A tavalyi évben is szorosan együttműködtünk a munkaügyi kirendeltséggel, napi szinten 

valósult meg a kapcsolattartást. Az elektronikus jelentések is folyamatosak, de a személyes 

találkozások száma is gyakori. 

A közfoglalkoztatottak orvosi egészségügyi vizsgálatra való beutalását a munkaügyi központ 

végzi, de az orvossal való időpont egyeztetés a mi feladatunk. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 

szociális feladat- és hatáskörök változása miatt, az aktív korúak ellátása, annak megállapítása 

a települési önkormányzat jegyzőjétől átkerült a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

hivatalához. 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében, 

továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi 

központ kirendeltségével. Köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül 

a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. A 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot, a jogosultság megállapításáról 

szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év elteltével felülvizsgálják. A folyósítás 

egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 nap időtartamban kell igazolnia 

közfoglalkoztatásban való részvételt, keresőtevékenységet, munkaerőpiaci programban való 

részvételt, vagy hat hónap időtartamban a meghirdetett képzéseken való részvételt. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyeknek a fentiek miatt fontos a 

közfoglalkoztatásban való részvétel. A hatáskör átkerülésének következtében azonban nincs 

információnak a támogatásban részesülő személyekről, ami nagyban megnehezíti 

bevonásukat a közfoglalkoztatásba. 

A közfoglalkoztatásba, a pályázati kiírásnak megfelelően elsődlegesen foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személyeket kell bevonnunk. Ha a támogatásban 

részesülő az előírt 30 nap keresőtevékenységet nem tudja igazolni, a támogatást 

megszűntetésre kerül, így ellátás nélkül marad. Amíg a megállapítás hatásköre a települési 

önkormányzat jegyzőjénél volt, a nyilvántartásunk alapján nagy figyelmet fordítottunk arra, 

hogy minden támogatásban részesülő személynek felajánljuk a közfoglalkoztatást, arra is 

figyelmet fordítva, hogy a felülvizsgálat mikor esedékes. Ezt sajnos most nem tudjuk 

megtenni. Nagy problémát okoz még azoknak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő személyeknek a felülvizsgálata, akik a foglalkozás egészségügyi vizsgálat alapján 

nem dolgozhatnak betegségük miatt. A 30 napos keresőtevékenység vizsgálatánál nem lehet 

figyelembe venni az egészségügyi alkalmatlanságot. 
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Önkormányzatunk 2018. évben közfoglalkoztatás keretében 20 fő alkalmazásával biztosította 

a munkavégzést, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek 8 órás 

foglalkoztatással. A közfoglalkoztatottak az intézményeinkben és a közterületen végeznek 

munkát, egyéb segédmunkás munkakörben. 

 

A közfoglalkoztatásba bevont személyek számát részünkre a munkaügyi központ határozta 

meg. 

 

Több képzésben szerettünk volna részt venni, melyek a településünkön elvégzendő 

feladatokat nagyban segítették volna, de ezekre nem volt lehetőségünk. (egészség-őr, 

parkgondozó, betanított betonkészítő, minősített hegesztő, betanított építési kisgépkezelő). 

 

A közfoglalkoztatásra pályázati úton nyert összeg 22.868.695,- forint volt, ami 100 %-os 

támogatás és magába foglalja a közvetlen költséget is. 

 

Minden évben törekedünk arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személyek bekerüljenek a közfoglalkoztatás rendszerébe, így biztosítva számukra a munka 

világába történő reintegrációt. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a 

közfoglalkoztatásba bevont személyek „berendezkedtek” erre az életvitelre és nincs 

szándékukban máshol elhelyezkedni. 

 

2019. évben március 1-én indítottuk el a közfoglalkoztatást 20 fő munkanélküli személlyel.  

 

Szajol, 2019. március 14. 

 

 

 

 

Készítette: Lévainé Rajki Orsolya 

                 igazgatási csoportvezető 


