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LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

Az „Út a munkához” program megvalósítására

2010. ÉV



I. A közfoglalkoztatási terv célja

A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló1993.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban  Szt.)  rendelkezései  szerinti  kötelezettségből 
származik, amely meghatározza a településnek a saját adottságaihoz igazodó, foglalkoztatási 
lehetőségeinek megfelelő program elkészítését.

Cél,  hogy a munkára  képes,  tartósan munkanélküli  személyek a korábbiaknál  fokozottabb 
mértékben  vegyenek  részt  valamely  közfoglalkoztatási  formában,  annak  érdekében,  hogy 
rendszeres  munkajövedelemhez  jussanak.  Az  alacsony  iskolai  végzettségű  munkavállalók 
számára  ugyanis  a  nyílt  munkaerőpiacra  való  visszakerülés  első  lépcsőjét  a 
közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, 
egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra 
is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.

A  terv  az  Szt.  szerinti  előírásoknak,  valamint  a  Szociális  és  Foglalkoztatási  Hivatal 
ajánlásának megfelelő tartalmi elemekkel készült.

II. Lesenceistvánd község foglalkoztatási helyzete

A  lakosság  foglalkoztatottságát  kiemelkedően  befolyásolja,  hogy  a  községben  kevés 
munkahely van. A településen nagy létszámot foglalkoztató nincs. Az önkormányzat illetve az 
általa fenntartott intézmények (óvoda, iskola) biztosítanak néhány embernek foglalkoztatást. 
A településen  élők kénytelenek ingázni.  A lakosság aktív  korú polgárai  naponta ingáznak 
jellemzően  a  szomszédos  városba  Tapolcára,  Keszthelyre,  valamint  a  közelben  lévő 
községekbe is.
 A Balaton közelsége miatt jellemző a nyári idény jellegű munka, így ősztől, emelkedik az 
ellátás nélküliek száma.  
A foglalkoztatásra jellemző a  kisebb vállalkozások által történő foglalkoztatás. A településen, 
illetve környékén működő munkahelyeken csoportos létszámleépítés nem volt.
Az elmúlt  évben az önkormányzat a korábbi éveknél (3 – 4 fő) magasabb számban tudott 
munkanélkülit foglalkoztatni. 

A ma kialakult helyzet, minden bizonnyal sok települést érint, de legfőképpen azokat, ahol 
nem alakult  ki  jelentős  ipari  létesítmény,  így  a  helyben  történő foglalkoztatás  korlátozott 
számban oldható csak meg. Az állástalan személyek  összetételére (2010. január 1-jei adatok 
alapján)  jellemző,  hogy a  35 év alattiak  száma 11 fő,  35 év felettiek  száma pedig  14 fő 
Általános  iskolai   végzettséggel  mindenki  rendelkezik,  közöttük  szakképzett,  középfokú 
végzettséggel rendelkező is van.

III. Közcélú foglalkoztatás

Lesenceistvánd község Önkormányzata a 2010. január 1-től életbe lépett új szabályozásnak 
megfelelően,  a foglalkoztatottság szempontjából hátrányos helyzetű munkaképes személyek  
részére megszervezi a közfoglalkoztatást, közcélú (közhasznú) foglalkoztatás keretében.



III. 1. Létszám meghatározás

A közfoglalkoztatási  létszám tervezésénél figyelembe vettük egyrészt az önkormányzat  által a 2009. évben felülvizsgált,  és új igénylők 
jogosultsági  feltételek alapján rendelkezésre állási támogatásra jogosultak (RÁT) 24 fő,  illetve  figyelembe vettük még  + 10 fő erejéig 
(becsült adat), azokat akik várhatóan 2010. évben új igénylőként fognak bekerülni az ellátotti körbe.

2009.  évben  a  rendszeres  szociális  segélyezettek  közül  az  önkormányzattal  történő 
megállapodás  megkötését  közcélú  foglalkoztatása  érdekében  1  fő  jelezte,  akinek  a 
kezdeményezésére a megállapodás megkötésére és a jogosult foglalkoztatására is sor került.

A RÁT-ra jogosultak zöme dolgozni akar, önként jelentkezik munkára. Valamennyi RAT-ra 
jogosult személyt anyagiak hiányában nem tudunk foglalkoztatni, hisz az Önkormányzatnak 
is  jelentkezik  kiadása  (pl.  munkaeszközök,  anyagok  vásárlása,  stb.)  az  állami  támogatás 
mellett.
Olyan eset eddig nem fordult elő, hogy valaki a felajánlott munkát nem fogadta volna el.

A  foglalkoztatási  tervben  figyelemmel  az  elmúlt  évben  foglalkoztatottak  számára,  illetve  az  elvégzendő  feladatokra,  és  annak 
munkaigényére,  valamint figyelemmel  arra, hogy az év során is fognak vélhetően az ellátásba bekerülni, összességében az előző évhez 
hasonlóan idén is éves átlagban 10 fő  közfoglalkoztatásba vonását vállalja az önkormányzat a 2010-es évben.

Jelenleg 8 fő közcélú foglalkoztatott van a településen.

III. 2. Foglalkoztatás időtartama

A  közfoglalkoztatási  tervben  a  foglalkoztatás  időtartamát  napi  8  órás  munkavégzéssel  
számoltuk az elmúlt évben is, és  2010. évben is így terveztük. 
A  32  fő  rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosult  személy  közül  egész  évben csak  12 fő  
(átlagban 10 fő ) foglalkoztatását tudtuk biztosítani. Ez évben is átlagban 10 fővel számolunk,  
hisz a településen lévő munkák elvégzéséhez ez a létszám elegendő.

A foglalkoztatás során a munkaszerződést határozott időre kötjük. 2009. évben 1,5 hónapos 
időtartam volt  a  legrövidebb idő,  melyre  szerződést  kötöttünk,  előfordult  hogy 1 hónapos 
próbaidővel. Próbaidő alatt senkinek a munkaviszonyát nem  kellett megszüntetni.  Idén az 
elmúlt  évhez  hasonlóan hosszabb időtartamra  tervezzük a  foglalkoztatásokat,  és  lehetőség 
szerint azokkal a munkavállalókkal akiknek a munkához való hozzáállásával, magatartásával 
nem volt probléma.  
2009. évben a foglalkoztatások átlagos időtartama: 238 nap volt.
A foglalkoztatottak legtöbbjénél a 200 nap foglalkoztatásban töltött idő után (előző töredék 
időt  is  figyelembe  véve)  –  mivel  a  munkanélküli  ellátásra  jogosulttá  válik  –  vissza  kell 
irányítani  a  munkaügyi  kirendeltséghez.  A munkanélküli  ellátás  időtartamának kimerítését 
követően jelentkeznek ismét az Önkormányzatnál.

A foglalkoztatás kezdő időpontját 2010. január 1-jétől tervezzük. 



III. 3. Munkavégzés helye

A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá 
más körülmények (pl. időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.

A foglalkoztatott létszám többsége szakképzettséget nem igénylő ( pl.: házi segítségnyújtás, 
közterület  tisztántartása,  fűkaszálás, parlagfű mentesítés,  ároktisztítás, takarítás)  feladatokat 
lát  el,  míg  szakképzettséghez   3  munkakört  (1  fő  kőműves,  2  fő  lakatos  )  kötöttük.  A 
munkavégzés helye a többség esetében közterületen változó helyen, míg egy kisebb hányad 
munkája állandó helyen történik.

III. 4.  Feladatok

A  közcélú  foglalkoztatás  keretében  az  elvégzendő  feladatok  alatt  olyan  önkormányzati 
feladatok ellátását értjük, amelyről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.

A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv. (1990. évi LXV. Tv.) 8. §-a.

A foglalkoztatottak által ellátott – tervben megnevezett – feladatok részletezése:

- Köztisztasági  feladatok:  közterületi  takarítás,  buszmegállók,  utak,  járdák,  parkok, 
terek, gépkocsi parkolók takarítása.

- Egyéb  közfoglalkoztatást  nyújtó  tevékenységek:  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanok takarításához kapcsolódó kisegítő tevékenység 

- Épület karbantartás: önkormányzati intézmények és létesítmények
- Egyszerű ipari szakmunkák: kőműves, lakatos munkák
- Fűkaszálás,  parlagfű  irtás:  közterületeken,  utak,  járdák  mentén,  önkormányzati 

tulajdonú vagy fenntartású ingatlanokon végzett időszakos kaszálás, gyomirtás.
- Parkgondozás:  közterületeken,  utak,  járdák mentén,  önkormányzati  tulajdonú vagy 

fenntartású ingatlanok, parkok, terek, növényvédelmi, kertészeti munkáinak elvégzése.
- Illegális  hulladéklerakók  felszámolása: a  település  bel-  és  külterületén  található 

illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.
- Vízelvezetési  feladatok: a  település  belterületi  útjai  mentén  vízelvezető,  illetve 

szikkasztó árkok ásása, az utak mellett a meglévő árkok mélyítése, folyamatos tisztán 
tartása.

- Tüzelőfa gyűjtés, favágás.

III. 5. Finanszírozás

A foglalkoztatottak  finanszírozásához  szükséges források meghatározásánál  a 2010.  évben 
foglalkoztatottak  létszámát  éves  átlagban  10  főben  határoztuk  meg.  A  munkaerő-igény 
vélhetően nem egyszerre, eltérő időpontokban fog jelentkezni. 
Az Önkormányzatok a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadásaik (munkabér, bérjellegű 
juttatások, közterhek) 95 %-át igényelhetik vissza a központi költségvetésből. 



A  közfoglalkoztatásban  részt  vevők  munkabére  –  teljes  munkaidő  esetén  –  nem  lehet 
kevesebb az aktuálisan meghatározott minimálbérnél jelenleg 73.500 Ft a legalább középfokú 
iskolai  végzettség  és/vagy  szakképzettséget  igénylő  munkakört  ellátók  esetén  a  garantált 
bérminimumnál (89.500 Ft).

A  foglalkoztatással  összefüggő  dologi  költségek  fedezetét  az  önkormányzatnak  kell  saját 
költségvetéséből betervezni

IV. Táblázatok

I. tábla: Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése 2009. évi 
                        adatok alapján.

II. tábla: Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
2010. évre.

III. tábla: Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség (iskolai      
végzettség) szerinti várható összetétele 2010. év. (életkor, nem szerinti bontásban)

IV. tábla: Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) 
bekezdés alapján

2010. évi tervezési adattábla.



    1. számú melléklet

 Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése 
2009. évi adatok alapján

Település neve, címe, irányítószáma: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
Lakosságszáma: 993 fő

So
rs
zá
m

Megnevezés
Aktív korúak 
ellátásában 

részesülők (fő)

Közfoglalkoz-
tatottak teljes 
létszáma (fő)

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja a 
munkáltatói 

feladatok ellátása 
szerint

Közcélú 
foglalkoztatás

Aktív korúak 
ellátására 
kifizetett

összeg (Ft/év)
1.Létszám összesen
(1.1.a+b+c és 1.2.) 33 12    
Ebből: 
1.1.Rendszeres szociális 
segélyre jogosult 1

    
a) egészségkárosodott

1
b) 55 év feletti - -    
c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő - -    
1.2. Rendelkezésre 
állási támogatásban 
részesülő 32 12
2.Életkor megoszlása: 
a) 35 évnél fiatalabb 
b) 35-55 év közötti 
c) 55 évnél idősebb    

12 3
2o 8

           1 1
3.Nemek szerint:     
a) férfi 20 9    
b) nő 13 3    
4.Iskolai végzettség:    
a) 8 általánost nem 
végzettek - -    
b) 8 általánost végzett 15 4    
c) 
szakmunkás/szakiskolai 
végzettség 15 7    
d) szakközép/technikus 
végzettség

2 1    
e) gimnáziumi érettségi

1 -    
f) egyetemi/főiskolai 
végzettség - -    
5.Háztartás formája:     
a) családban élő 12 4    
b) egyedül élő 17 7    
c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő 4 1    

SorszámMegnevezés Aktív korúak 
ellátásában 

részesülők (fő)

Közfoglalkoztato
ttak teljes 

létszáma (fő)

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja a 
munkáltatói 

feladatok ellátása 
szerint1

Közcélú 
foglalkoztatás

Aktív korúak 
ellátására 
kifizetett



összeg (Ft/év)
Folyósított ellátás 
átlagos összege 
(Ft/hó/fő)
6. 13.925    5.681.475
a) RÁT 10.160 4.145.155
b) RSZS 15.863 1.713.190
7.Konkrét 
munkafeladatok/munka 
körök megnevezése, 
felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív stb.)

  

köztisztasági 
feladatok,
takarítási 
feladatok,
épület 
karbantartás, 
fűkaszálás, 
parlagfű irtás 
parkgondozás, 
csapadékvíz-
elvezetési 
feladatok, 
kisebb lakatos és 
kőműves 
munkák,
házi 
segítségnyújtás   

8.Munkák teljesülése a 
2009. évi 
közfoglalkoztatási terv 
szerinti ütemezés2 

alapján:      
I. negyedév  9 Teljesítve   
II. negyedév  10 Teljesítve   
I. félév 10 Teljesítve
III. negyedév  11 Teljesítve   
IV. negyedév  12 Teljesítve   
2009. évben összesen 12 Teljesítve
9.Foglalkoztatók köre, 
szervezetek 
megnevezése3   

 Települési 
Önkormányzat 
Lesenceistvánd   

10.Foglalkoztatások 
átlagos időtartama (nap)

  238   
11.Közcélú 
foglalkoztatás:      
a) tervezett összeg4 

(saját forrással együtt)
   8.471.157

b) felhasznált tényleges 
összege5    6.946.851

1 Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok 
ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka 
szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) 
bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató). 
2 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves
3 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A 
foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni.
4 2009. évi terv szerinti teljes költség
5 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége



c) ebből saját forrás6,      347.343
12.aktív korúak 
ellátására kifizetett 
összeg    5.858.345
a) központi forrásból    4.686.676
b) helyi forrásból    1.171.669

6 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze



                                                2. számú melléklet

II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
2010. évre

Település neve, címe, irányítószáma: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
Lakosságszáma: 993 fő

S
o
rs
z
á
m

Megnevezés

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(fő)

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő)

(köz)foglalkoztatásba 
nem bevonhatók (fő)

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 
feltételek 
(szöveges 
tartalom)

1. Aktív korúak ellátására 
jogosultak létszáma 
(a+b): 25     
a) rendszeres szociális 
segélyezettek összesen: 1  1   
ebből:    
egészségkárosodott 1  1   
55. életévét betöltötte -  -   
14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő -  -   
települési önkormány-
zat rendeletében meg-
határozott feltételeknek 
megfelel -  -   
b) rendszeres munka-
végzésbe bevonhatók 
(RÁT-osok) 24 24   

2. Önkormányzat által 
mentesíteni kívánt 
csoportok felsorolása7 

(létszáma 
csoportonként)   -  -

3. Közfoglalkoztatásba 
bevonhatók életkora 
(a+b+c):  24    
a) 35 évnél fiatalabb  11    
b) 35-55 év közötti  13    
c) 55év feletti 1

4.
*

Neme (a+b):  26    
a) férfi  15    
b) nő  11    

5.
*

Iskolai végzettsége:      
a) 8 általánost nem 
végzettek  -    
b) 8 általánost végzett  11    

7 A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek 
megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. 
(azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban)



S
o
rs
z
á
m

Megnevezés

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(fő)

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő)

(köz)foglalkoztatásba 
nem bevonhatók (fő)

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 
feltételek 
(szöveges 
tartalom)

c) szakmunkás/ 
szakiskolai végzettség

 10    
d) szakközép/ 
technikusi végzettség  2    
e) gimnáziumi 
végzettség  1    
f) egyetemi/ főiskolai 
végzettség  -    

6.
*

Háztartás formája:     
a) családban élő  10    
b) egyedül élő  14    

7.
*

Képzésre kötelezett 35 
éven aluliak létszáma 
iskolai végzettségük 
szerint (a+b):  4  4  
a) 8 általánost nem 
végzettek  -  -  
b) 8 általánost 
végzettek  4  4  

* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!



V/I. A közfoglalkoztatási terv előkészítéséhez

3. számú melléklet

Rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetétele8

2010. év
(életkor, nem szerinti bontásban)

Iskolai
végzettség nem 35 év alatti

ös
sz

es
en

35-55 évig

ös
sz

es
en

Önkormányzattal 
együttműködési 
meg-állapodás 

megkötését 
kezdeményezők 

száma9

(55 év felettiek)

ös
sz

es
en

m
in

dö
ss

z.

Önkor-
mányzat

rendszerébe
n

lévő RÁT-
osok száma

Munkaügyi
Kirendeltség 
adatai szerint 

az aktív 
korúak 

ellátásába 
kerülők 
várható 

összetétele

Önkormá
ny-zat

rendszeré
ben
lévő 

RÁT-
osok 

száma

Munkaügyi
Kirendeltsé

g adatai 
szerint az 

aktív 
korúak 

ellátásába 
kerülők 
várható 

összetétele

Önkor
-

mányz
at

Rends
ze-

rében
lévő 

RÁT-
osok 

száma

Munkaügyi
Kirendeltség 
adatai szerint 

az aktív 
korúak 

ellátásába 
kerülők 
várható 

összetétele

8 általánost 
nem 

végzettek

férfi - - - - - - - - -

nő - - - - - - - - -
8 általánost 

végzett
férfi 2 - 2 6 - 6 1 1 9
nő 2 1 3 1 5 6 - - - 9

szakmunkás/
szakiskolai 
végzettség

férfi 1 5 6 5 1 6 - - - 12

nő 2 1 3 1 1 2 - - - 5
szakközép/
technikus 
végzettség

férfi - 1 1 - 1 1 - - - 2

nő - - - - - - - - - -

Gimnáziumi 
érettségi

férfi 2 2 4 - - - - - - 4

nő 1 - 1 - - - - 1 1 2
egyetemi/ 
főiskolai 

végzettség

férfi - - - - - - - - - -

nő - - - - - - - - - -
Összesen 10 10 20 13 8 2 - 2 2 43

8 Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján
9 Azon  idáig  RSZS-re  jogosult  személyek  száma,  akik  az  Szt.  37/C  §  (4)  bek.  szerint  hatósági  szerződés 
megkötését kezdeményezték



4. számú melléklet

Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján 
2010. évi tervezési adattábla

Település neve, címe, irányítószáma: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
Lakosságszáma: 993 fő

Sorszám/Megnevezés

Rendelkezés-re 
állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása 

(fő)

Közfeladatok megjelölése
Foglalkoztatot-tak 

száma/ 
foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás 
összege (Ft)

férfi nő
1.Rendelkezésre állási 
támogatásra jogosult személyek 
életkor szerinti várható 
összetétele összesen10 (a+b): 15 9    
a) 35 évnél fiatalabb 4 7    
b) 35-55 év közötti 11 2    
c) 55 év feletti - -    
2.Rendelkezésre állási 
támogatásra jogosultak 
képzettség (iskolai végzettség) 
szerinti összetétele:    
a) 8 általánost nem végzettek

- -    
b) 8 általánost végzettek 8 3    
c) szakmunkás/szakiskolai 
végzettség 5 5    
d) szakközép/technikus 
végzettség 1 1
e) gimnáziumi érettségi 1 -
f) egyetemi/főiskolai végzettség - -    

10 Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján

13



3. Részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok11:

Az ehhez 
kapcsolódó 

létszámigény 
(fő)

Feladatok várható ütemezése tevékenységek 
szerint (fő)

férfi nő I. ne-gyedév
II. ne-
gyedév

III. ne-
gyedév

IV. ne-
gyedév

A) megjelölése, csoportonkénti 
felsorolása12

Köztisztasági 
feladatok,önkormányzat 
által fenntartott 
intézményeknél takarítási 
feladatok,   útkarbantartás, 
épület karbantartás, 
fűkaszálás, parlagfű irtás, 
tüzelőfa gyűjtés, favágás, 
parkgondozás vízelvezetési 
feladatok
házi segítségnyújtás

7

-

3

-

10

-

10

-

10

-

10

-  

Sorszám
Megnevezés

Az ehhez 
kapcsolódó 

létszámigény 
(fő) Közfeladatok megjelölése

Foglalkoztatottak 
száma/ 

foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás 
összege (Ft)

férfi nő

B) feladatok várható ütemezése 
összesen13     
I. negyedévben foglalkoztatottak 
száma összesen 7 3   2.666.115
II. negyedév foglalkoztatottak 
száma összesen 7 3   2.666.115
III. negyedév foglalkoztatottak 
száma összesen 7 3   2.666.115
IV. negyedév foglalkoztatottak 
száma összesen 7 3   2.666.115
C) megjelölt munka 
szakképesítési szükséglete14:    
a) 8 általánost nem végzettek 0 0    
b) 8 általánost végzettek 4 3    
c) szakmunkás/szakiskolai 
végzettség 3 0
d) szakközép/technikus 
végzettség 0 0
e) gimnáziumi érettségi 0 0    
f) egyetemi/főiskolai végzettség 0 0    
4.a 3. pont szerinti feladatok 
ellátásához szükséges létszám 
összesen

7 3    

11 Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján
12 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd 
ütemezni kell, hogy a 2010. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves 
ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni.
13 Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a 
hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni)
14 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján

14



2010. év során várható 
közfoglalkoztatottak száma 
összesen

10
 

5.Foglalkoztatás szervezésének 
módja15:      
a) önkormányzat    10 10.664.460
b) önkormányzati társulás    - -
c) e célra létrehozott szervezet    - -
d) meglévő más szervezet    -
6.ÁFSZ képzési és munkaerő-
piaci programjainak 
megnevezése (ÁFSZ-től kapott 
lista alapján tervezett 
programok), és a tervezett 
létszám

  

 Tervezett program
Létszám 
(fő)

 

-
Önkormányzati igények képzési 
és munkaerő-piaci programokra 
2010. évben16, és a tervezett 
létszám -
7.Közcélú finanszírozására 
rendelkezésre álló/ szükséges 
forrás:     
a) önkormányzati          533.223
b) központi költségvetés     10.131.237
8.Amennyiben információ áll 
rendelkezésre: 
Aa) Közmunka program önrésze -
Ab) Közmunka program: 
igényelt támogatás -
Ba) Közhasznú munka önrésze -
Bb) Közhasznú munka: igényelt 
támogatás -

15 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás
16 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú 
foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik.

15
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