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1.
Beszámoló
felhasználásáról

a

2012.

évi

közfoglalkoztatásra

elnyert

támogatás

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a vonatkozó Kormányrendelet
alapján pályázatot hirdetett közcélú foglalkoztatás keretében a helyi önkormányzatok
közfeladat ellátását segítı 2012. évi támogatására.
A pályázatok célja:
A pályázat célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló
ember számára biztosítson munkalehetıséget és az elsısorban bérpótló juttatásra jogosult
személyek, illetve hátrányos helyzető álláskeresık részére átmeneti munkalehetıség
megteremtése értékteremtı közfoglalkoztatás keretében.
A 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználását az 1. számú táblázatban
részleteztük. A pályázat keretében alkalmazható közfoglalkoztatottakat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévı intézményekben és a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztattuk irodai, Önkormányzati feladatok (utak, hidak, csapadékelvezetık,
játszóterek, közterületek tisztítása, karbantartása,) ellátására.
Az elızı év „Értékteremtı” közcélú foglalkoztatás mintájára a 2012-es évben is
kialakítottunk egy ügyesebb emberekbıl álló brigádot. Intézményeinkben elızetes felmérés és
igénybekérések után elsısorban festési, mázolási feladatokat végeztek mindenki
megelégedésére. A közfoglalkoztatottakból álló brigádot hosszú távon szeretnénk mőködtetni,
hiszen kis költséggel tudnak komoly értéket elıállítani.
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1 669 896

14 973 070
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1. táblázat

19 362 309

7 585 183

2.
Javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható
decentralizált keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához pályázat
benyújtására.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi közfoglalkoztatás
finanszírozására fordítható decentralizált keretének a szekszárdi kirendeltségre jutó leosztása
megtörtént.
A kirendeltség vezetıje azt a tájékoztatást adta, hogy az elızı évhez képest közel 40%-al
alacsonyabb és a rendelkezésükre álló keret települési önkormányzatokra történı leosztásakor
a 2012.évi hosszú idıtartamú közfoglalkoztatás tényadatait vették figyelembe.
A 2013. évi keretek 4,5 hónap idıtartamban, napi 6 órás foglalkoztatásra, 85 %-os mértékő
támogatással és a szakképzetlen közfoglalkoztatási minimálbér (75 500 Ft)
figyelembevételével kerültek meghatározásra.
Ennek alapulvételével a megállapított keretbıl legalább 75 fıt kell alkalmazni az adott
idıszakban.
Közvetlen költségek igénylésére nincs lehetıség.
A fentiek alapján Önkormányzatunk rendelkezésre álló 2013. évi hosszú idıtartamú
közfoglalkoztatási keretösszeg:
18 348 000 Ft
A foglalkoztatás idıtartama 2013. november 30-ig tarthat.
A munkaerı-piaci esélyek növelése érdekében javasolt a foglalkozatás helyettesítı
támogatásban részesülı Ügyfelek alkalmazása, ezen belül kiemelt célcsoportnak számít a
roma nemzetiségő álláskeresık.
Természetesen lehetıség van szakképzettséggel rendelkezı személy foglalkoztatására és napi
8 órás munkaszerzıdés megkötésére is a rendelkezésünkre álló keretösszeg terhére úgy, hogy
csökken a foglalkoztatás idıtartama és/vagy a támogatási mértéke.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó összeg mértéke miatt a pályázatokat 70
%-os támogatással kértük, így valamivel több személyt tudunk foglalkoztatni. Hosszabb távra
is kívánunk munkaszerzıdést kötni az ellátandó feladatok fontossága miatt. A benyújtásra
került pályázatok adatait a 2. táblázatban részletezzük.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
jóváhagyására.
Szekszárd, 2013. február 21.
Dr. Göttlinger István
aljegyzı

2. Táblázat

HATÁROZATI JAVASLAT

1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése elfogadja a 2012. évi
közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint
jóváhagyja a pályázatok beadásával kapcsolatos intézkedéseket.

2.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése utólagos jóváhagyását adja
pályázat benyújtására közfoglalkoztatás (77 fı) 2013. évi támogatására, továbbá
nyilatkozik a 7 855 000,- Ft mértékő saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési
rendelet „Személyi juttatások, külsı juttatások keret” elıirányzat terhére biztosítja.
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