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Tisztelt Képviselő-testület!
2010. január 1-jétől drasztikusan megemelkedett a 20 főnél többet foglalkoztató
intézmények által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértéke.
Azoknak a munkaadóknak, amelyek nem tudnak a munkavállalók létszámának 5
százaléka erejéig (kötelező foglalkoztatási szint) megváltozott munkaképességű
dolgozót foglalkoztatni 2009-ben 177.600 Ft/fő/év, 2010. január 1-jétől 964.500
Ft/fő/év rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. §
alapján.
Az átlagos statisztikai létszám alapján 2010. évben várhatóan kb. 40 főre kellene –
önkormányzati szinten – a hozzájárulást megfizetni, ami 38,6 millió forint/év kiadást
jelent.
Adott az a lehetőség, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásával (kvóta teljesítése) ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást.
A megváltozott munkaképességű dolgozó akkor számít bele a létszámba az Flt-ben
meghatározott kötelezettség teljesítése szempontjából, ha a foglalkoztatás ideje eléri a
napi 4 órát.
Az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a „Reménység” Napközi
Otthon vezetőinek, valamint a Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
munkatársai részvételével tartott egyeztetést követően az intézmények felmérték, hogy
milyen feladatokra tudnának megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatni.
A felmérés alapján 29 fő alkalmazására lenne lehetőség adminisztratív, konyhai
kisegítő, portai, stb. feladatok ellátásához.
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása az önkormányzat részére
többletkiadást nem jelentene, mivel a rehabilitációs hozzájárulásból származó
megtakarítás a bérüket és a munkaadói járulékot fedezi.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 1-jétől az
önkormányzati fenntartású intézményeknél az alábbiak szerint engedélyezi
megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását.
Intézmény megnevezése
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Polgármesteri Hivatal
Egyesített Szociális Intézmény
József Attila ÁMK

létszám
4 fő napi 4 órában
3 fő napi 4 órában
3 fő napi 4 órában
1 fő napi 4 órában
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Apáczai Oktatási Központ
516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

2 fő napi 6 órában
1 fő napi 7 órában
8 fő napi 4 órában
2 fő napi 6 órában
5 fő napi 4 órában

Ezeket az álláshelyeket kizárólag a rehabilitációs hozzájárulás megállapításnál a
kötelező foglalkoztatási szintbe beszámítható személyek, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendeletben meghatározott megváltozott
munkaképességű munkavállalók tölthetik be.
A dolgozók foglalkoztatásának fedezetét a rehabilitációs hozzájárulás megtakarításnak
kell biztosítani.
Határidő: 2010. április 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda, intézményvezetők
Dombóvár, 2010. március 16.
Patay Vilmos
polgármester

