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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Dombóvári
Kirendeltsége tájékoztatása szerint 2012. évben is lehetőség van a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásra. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy elsősorban a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülők munkát kapjanak.
A közfoglalkoztatók kérelemre támogatást kaphatnak a kötelezően ellátandó,
illetve önként vállalt, a lakosságot vagy a települést érintő feladatok ellátására vagy
közhasznú tevékenység folytatására.
Támogatásra kérelmet nyújthat be többek között a helyi és nemzetiségi
(kisebbségi) önkormányzat, annak jogi személyiséggel rendelkező társulása,
költségvetési szerv, állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával
megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó
szervezet, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó gazdasági
társaság, illetve közfeladatot ellátó és önkormányzattal megállapodást kötött egyház,
általa fenntartott intézménye, civil szervezet.
A Dombóvári Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás 2012. március hónapban kezdődik és várhatóan 2012. december 31ig tart (10 hónap), napi 6 órás munkaidőben, közfoglalkoztatási bérrel, melynek havi
összege bruttó 71.800.-Ft, illetve 6 órai munkaidővel időarányosan számítva kerekítve
havi 53.900.-Ft.
A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási munkabér és járulékok összegének
70-100%-a. A közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és a járuléktámogatás
legfeljebb 20%-ának mértékéig.
Az előzetes felmérés szerint 16 szervezet igényelné a támogatást 172 főre, az
előterjesztés mellékletében részletezettek szerint.
A támogatásra a kérelmet a szervezetek, mint foglalkoztatók közvetlenül a
Munkaügyi Központhoz nyújthatják be.
Önkormányzatunk a megnövekedett feladatainak segítéséhez 3 főre nyújtja be
támogatási kérelmét.
A támogatás kérelmezőinek, illetve a foglalkozatóknak a Munkaügyi
Központtal hatósági szerződést kell majd kötni a közfoglalkoztatási feladatok
ellátására.
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a közfoglalkoztatás
keretében megvalósítandó feladatok elvégzésére az önkormányzatnak megbízási
szerződést kell kötni.
Információnk szerint a támogatás mértéke 70-100 %-ig terjedhet. A
költségvetésbe tervezett 12 millió forint 15 %-os önerővel került megállapításra, 10
hónapra. Amennyiben 30 %-os önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak, a
képviselő-testületnek arról ismételten döntenie kell. A közfoglalkoztatottság 100 %-os
támogatottsága esetén az önkormányzatot kiadás nem terheli.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával,
a melléklet szerinti közfoglalkoztatotti létszámmal javaslataimat támogassa.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatást az alábbiak szerint támogatja.
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja 172 fő
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást, a határozat mellékletében megjelölt
szervezetek részére. Az Önkormányzat és az egyéb közfoglalkoztatók a
közfoglalkoztatottak munkabérének és ezek járulékainak támogatására igényt
nyújt be.
A Képviselő-testület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 12 millió forint
önrészt biztosít, melyet a 2012. évi költségvetésben elkülönít.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy
közfoglalkoztatóként 3 fő részére munkát biztosít Dombóvár Város Polgármesteri
Hivatalában. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3 fő hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatására kérelmet nyújtson be és a Dombóvári Munkaügyi
Központtal a közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést megkösse, a
szükséges dokumentumokat aláírja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási feladatok ellátására vonatkozóan a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft-vel megbízási szerződést kössön.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson be kérelmet 100
fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására - a határozat mellékletében
megjelölt közfeladatok ellátására - jelen határozat 1. pontjában meghatározott
támogatottsággal.
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a felmerült igények
alapján a Dombóvári Munkaügyi Központtal a közfoglalkoztatás
megvalósulására a hatósági szerződést megkösse, és a szükséges
dokumentumokat aláírja.
Határidő: 2012. február 10.: Kérelem benyújtására és megbízási szerződés
megkötésére
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2012. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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Középiskolája
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Szt. Lukács Eü. Kht.
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ÖSSZESEN:

Létszám (fő)
3
1
100
16
2
1
2
4
4
5
2
1

Megjegyzés

3 intézménye

3
2
20
6
172

Előzetes tájékoztatásképpen a szervezeteknél az alábbi munkákra jelezték az igényt:
ügyviteli munkatárs, takarító, gondnok, portás, karbantartó, kézbesítő, kisegítő,
udvaros, gyerekkísérő, mosodai, konyhai kisegítő, parkgondozó, stb.
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által ellátandó feladatok
Feladat megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Önkormányzat tulajdonában lévő üresen maradt ingatlanok,
ill. hasznosításon kívüli ingatlanok őrzésvédelme
Projekt adminisztrátor
Szolgáltatási szerződések által nem lefedett közterületek
köztisztasági feladatainak ellátása
Önkormányzati ingatlanok udvarainak rendbetétele
Illemhely üzemeltetés
JAM udvaros és biztonsági tevékenység ellátása
Gunaras területén városrész gondnok (szezonban)
Konda-völgy, Nyugdíjaspark és természetvédelmi területek
gondozása
Összesen:

Létszám
igény (fő)
20
1
44
20
2
5
2
6
100

