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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav aslat a bizotÍság' számt!Í a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|i5teriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testĺi|et!
Előzmény
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélktiliek e||źItźLsárő| szóló 1991. évi IV. törvény (FIt) 8. $
(4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatás megszeÍvezése a települési önkormányzat kötelező feladata.
A Józsefuáľosi onkormányzat Képviselőtestülete 3Il2o11. (I. i9.) száműhatźrozatával döntott aľról,
hogy részt VesZ a Budapest Főváros Koľmányhivatala Munkaügyi Központ (munkaügyi központ)
Nemzeti Közfoglalkoztatás - páiyázati - Programjában.

Apźlyázati feltételek meghatźtrozták az önkormźnyzati közfoglalkoztatás lehetséges formáját, kereteit
melynek a|apjźtn a hivatkozott döntésben:

a ľövid idejű (a órás) közfog|a|koztatási keret 190 státuszban,
a hosszabb idejű (8 óľás) keret 40 státuszban került előzetes meghatátozásra,
a 4 őrás státuszok közül 112 a kerületi köZterületek tisztaságára,78 státusz _ elsősorban
képzettebb, illetve utcai jźłrő munkát nem bíró személyek számára _ kerületi intézményekbe
keľtilt biztosításľa. A fel nem töltött közterĺileti státuszokból húsz a második félévben a
,,Józsefu áľosiCigányzenekar''közfog|a|koztatásátszo|gźńta,
A kĺĺzfoglalkońatźs összes kiadása egész éves szinten 166 millió forintra |etttervene' mely
43,I mil|ió forint önkormányzati forrást igényelt. Ez az ĺisszeg tarta|mazza a
közfoglalkoztatottak bérköltségeinek önrészét 18.100 eFt, az esetlegesen nem támogatott
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közvetlen költségeket (bérlet' munkaruha) 5'000 eFt, továbbá a közfoglalkoztatás
lebonyo lítĺás i koltsé geit 20. 0 0 0 eFt mértékben,

- A kerületi közfogla|końatźs kooľdinációjával és lebonyolításáva| a Budapest Esély Nonprofit
Kft . (továbbiakban : Esély Kft . ) |ett megbiz-,ĺ a.

Jogi szabályozás és annak év közbeni változásai

A Nemzeti KözfoglalkoztatásProgramfOIl. január l-től teljesen új kereteket adott a korábbi ,,Út a
munkához'' rendszernek. E programot tovább alakította a f0I1. szeptemberben hatályba lépő a
közfoglalkoztatźsrő| és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáľól
sző|ő 2011. évi CVI. tĺirvény, és a törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek.

Főbb vá'|tozások 201 1. szeptember 1. napjától:

- bevezetésre került: a közfoglalkoztatźłsibér (4 órás foglalkoztatás esetén bruttó 34.546,- Ft, 8

órás foglalkoztatás esetén bruttó 57.000,- Ft, valamint a kozfog|a|koztatási garaĺÍźit bér (4
órás foglalkoztatottaknak bruttó 39.000,- Ft, 8 órás dolgozóknak havi bruttó 78.000 Ft)'

- a közfog|a|koztatási támogatás igénylése pá|yázat helyett kérelem útján töľténik,
- a rövid időtaľtamli közfoglalkoďatás esetén 1-4 hónapos jogviszony támogathatő akorábbi 2-

4 hőnapr a sző|ő határ ozott idej ű j o gvi szony helyett,
- havi bérkiťlzetés helyett heti bérkifizetés (a szeptembeľ 1. után kötött munkaszerzodések

esetén).

Jogi hivatkozós
A helyi önkoľmanyzatohő| szóló 1990. évi LXV. tĺirvény 10. $ (1) bekezdés d) pontja a|apján
a képviselő-testĹilet hatásköľéből nem ruházható át ,,a gazđasági pľogÍam, a költségvetés
megállapítása, dĺjntés a végľehajtásukľól szőIő beszámoló elfogadásáról, a helyi adó
megźiIapíttlsa, a településrendezési terv jóvahagyása, az éven túli hitelfelvétel, a képviselő-
testiilet által meghatátozott éÍtékJratar feletti hitelfelvétel' a kötvénykibocsátás, továbbá a
közösségi célú alapítvány és a|apítvtnyi forľás źńvéte|e, és átadása,,.

Beszámolĺó a 2011. III. negyedévig töľténő ktizfoglalkoztatás alakulásáľó| (az e|őterjesztés
melléklete)
A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete által elfogadott dontés és a jogszabályban
meghatźtrozottak a|apjźln összesen négy pźůyézat és a minisztérium külön engedé|ye a|apján - egy
kérelem . került benýjtásra a keľületben szeÍvezett közfog|a|końatás támogatźsára, melyek
mindegyike elfogadásra keľült a munkaügyi központ által.

4 órás idótaľtamú közfo glalkoztatás ütemezése :

Pá|yázatok:
1.) 2011. fębruár 01. napjától 2011.június 30. napjáig 190 státusz,
2.)2011. július 01. napjától20II. szeptember 30. napjáig f29 stźńusz,
3.) 201 1. október 0 1 . napjától 20 1 1 . december 3 1' napjáig 1 90 státusz.
8 óľás időtaľtamú közfo glalkoztatás ütemezése :

Pá|yázat:
4')2011. március 01. napjától2011. december 31' napjáig4O státusz,
Kérelem:
I.)2011. október l5. napjától2011. december3i. napjźig45 státusz.

A hosszabb idótartamú foglalkoztatás a máľcius hónap kivételével az esetleges fluktuáció
figyelembevételével (kilépés-belépés) 1 0 0%- on feltĺj ltésre került.
A rövid időtaľtam esetében átlagosan 50% körül mozgott a foglalkoztatottak aránya, mely főleg a
kommunális terĹileten mutat/ott alacsony feltöltĺittséget. oka: a nagy számű munkaköľi oľvosi
alkalmatlanság, az a|acsony bérezés, az utcaseprés iránti negatív munkakészség, valamint a
jogszabályban meghatározott minimum két hónap jogviszony, mely miatt a pľogÍam munkaerővel
töľténő feltoltésére csak 2 hónap állt rendelkezésre, ugyanis az egyes pályázati program időszakok
naptátri áthűződása nem volt megengedett. Tekintette| arra, hogy szeptembeľtől ez az időtaľtam 1

hónapra csökkent, igy a jogszabźilyivá|toztatáshatása a 3. ütemű rĺivididejű fogalakoztattak|étszámźú
- ajelenlegi tapaszta|atok szeľint - az év végére márjóval kedvezőbb irányba befolyásolta.



A ťénylegesen megvalósult foglalkoztatotti |étszámokat havi bontásban az Esély Kft. beszámolójának
(melléklet) 3 . számű ábr áj a tarta|mazza.
Az Esély Kft' beszámolója szerint f}LI, januźlr I-tő|f0I1. augusztus 3l-ig a közfoglalkoztatásbér és
járulékaiľa felhasznált önkoľmányzati ĺlnrész összege 13 .000 e Ft volt (e|őlrźlnyzat: 1 8. 100 eFt).

Javaslat a közfoglalkoztatás 2012. évi keľeteiľe' finanszírozására
A közfoglalkoztatás szewezése valószínűleg 2072-ben is kötelező feladata |esz az onkormányzatnak.
Az előterjesztés készítésekor még nem ismeľtek a jogi szabá|yozts esetleges módosulásai és nem
kerültek pontosításra a közfog|alkoztatás központi támogatásának kondíciói sem (támogatás
intenzitása, keretei, bevonhatók köre, szeľvezés módja)' Amennyiben az önkormányzat januártől - ha a
jogi szabályozás is hozzájźlru| - folyamatosan kívánja műkodtetni a közfog|a|koztatást, úgy annak
keľeteit időben meg kell határonńa, mert a jelenlegi támogatási szerződésęk 201l. december 31-én
lejárnak.
A 20If, évi kerületi közfoglalkoztatźs működtetéséhez vźtrhatőan a 2011. évre meghatttrozott
önkormányzati foľľással megegyező minimum 43.100 e Ft összegľe lesz szükség, melyhez - ha a
jelenlegi támogatási feltételekkel számolunk _ 125.000 e Ft támogatás nyerhető majd,Ez éves szinten
kb. 200 státuszon (forgó ľendszeľben) töľténő keľületi kozfoglalkoztatást tesz majd lehetővé az e|ózo
évi progľam tapasńa|atait is felhaszná|va az alábbiakban ismertetett módosított belső szerkezetben.

Javaslom a teljes munkaidős foglalkoztatás - jelenlegi kétszeresére történő - emelését, 40 főro| 80 fóľe,
a ľövid idejű foglalkoztatás vonatkozásában, figyelembe véve az ez évi feltoltottségi mutatókat a
státuszok 70 fővel tĺjľténő csĺjkkentését taľtom sztikségesnek, amely igy I20 státuszt jelentene'
A közfoglalkoztatási minimálbérek' a rövid és hosszabb időtartamú fog|a|koztatás aľányainak
fentiekben rész|etezett áta|akitása az cjnkormányzat részérő| önľész tekintetében a f0I1. évľe
elfogadott tisszeghez viszonyítva várhatóan nem jelent tĺjbblet koltséget (befolyásoló tényezo az
iskolai végzettség, a közfoglalkoztatási bér összege).

Fentiek a|apján javaslom' hogy az onkormányzat a kozfog|a|końatáshoz kapcsolódó bérek és
jáľulékainak önrészként 18.100,0 e Ft, a közfoglalkoztatźshoz kapcsolódó közvetlen költségekre (pl.
utazási béľlet, védőruha, stb.) éves szinten 5.000,0 e Ft, továbbá a kózfog|a|koďatás szervezési
költségeiľe 20.000 e Ft erejéig előzetes ktitelezettséget vállaljon a2012. évi költségvetés teľhéľe, mely
megegyezik az e|őzó évi előirány zatta|.

Ez év első negyedévében a jogi szabá|yozás vźůtozásai miatt nem mrĺködött a közfoglalkoztatás'
Annak érdekében, hogy 201f. évben folyamatos legyen a feladate||átás - ha a jogi környezet is
lehetővé teszi _javaslom a következő évre vonatkozó rövid és hosszabb időtaltamú fog|a|koztatási
kéľelmekbenyújtásáravonatkozőf e|hata|mazásmegadását.

Ké ľe m az a|á.ňbi határ ozati j avasl at elfo gad ását

Ila,rÁnoza'Tl JAvASLAT

A képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámo|őját a közfoglalkoztatás 2011. január-
szeptemberi műk<jdéséről,

2.) a kerületi közfogla|koztatást, mint kötelező önkormányzati feladatot 20i1. december 31.
napjtú követően is ellátja, a folyamatos fenntaľtás éľdekében a miíködtetésre iľányuló
kéľelmek benffi tását támo gatj a,

3.) felkéľi a polgáľmesteĄ hogy az önkormányzat 20|2' évľe vonatkoző kozfog|a|koztatási
koncepcióját 201f . februát f9. napjáigterjessze elő,

4.) akozfog|a|koztatásraf012. január 1-től20|2. december 31-ig a20I2. évi koltségvetés terhére
a közfoglalkoztatźshoz kapcsolódó bérek és jáľulékainak önĺészként 18.100,0 e Ft, a
közfoglalkoztatáshozkapcsolódó közvetlen költségekre (pl. utazási bérlet, védőruha, stb.) éves
szinten 5.000,0 e Ft, továbbá a kozfog|a|koztatás szervezési költségeire 20.000 e Ft eľejéig
előzetes kötelezettséget vállal,

5.) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakata2012. évi költségvetés tervezésekor
Vegye ťlgyelembe.



Felelős: polgármester
Határidő: 1.2. 4.-pontok esetében 2011. december 1.

3. pont esetében: 20If. februźlr f9.
5. pont esetében: afllf. évi költségvetést teľvezése

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Üg1,,osztály Szociálls Iľodą
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Budapest, 2011. november I7. lg1.t'.:{Ĺ.'".
Sántha Péterné
alpolgáľmester



Az előterj esztés melléklete

Beszámoló a közfoglalkoztatás

201,t. j anuár.szeptember havi műkiidéséľől

Az átalakuló kiizfo gla|koztatási ľen d szeľ

A közfogla|końatás renđszeľe átalakítási szakaszban van. A Nemzeti Közfoglalkońatás
Pľogľam 20II. januźtr l-től teljesen új keľeteket ađott a korábbi ,,,Jt a munkához,,
kĺizfoglalkoztatásnak, E programot tovább alakította a 20II. szeptemberben hatályba |épő ,'a
közfoglalkońatástőI és a közfoglalkońatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
móđosításárőI2011. évi CVI. törvény. Az új típusú közfoglalkońatás legfőbb célja, hogy
minél ttibb munkáľa képes és kész, aktív koru, szociálisan rászoruló embeľ szźtmára
biztosítson átmeneti munkalehetőséget. Szeptembertő|bevezetésre kenilt a k<izfogla|koztatási
bér és kozfoglalkoztatási garuntá|t béľ a korábbi minimálbérek 73o/o, és 83%o-a, a2012. évi
minimálbéľeknek pedig 620Á és 72oÁ-a. A 4 órás közfog|a|koztattls esetében a nettó
(,,hazavihető'') bér 28.500 Ft, amely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábbi JPT'
illetve később BPJ) juttatással azonos összeg. A havi fizetést heti bérszámfejtés váltja fel.

A támogatás 80oÁ.á'ů,an a rtivid, négy óľás foglalkoztatást tźĺnogatja, ugy, hogy
négyhavonta mindenkit ki kell léptetni és új pályázat e|ĺyerése esetén, új személyekkel kell
kezdeni a munkaszervezést. E közfoglalkoztatási körbe csak a bérpótló juttatásra jogosult
személyek vonhatok be. Egyrészt így több segélyezett szőIíthatő meg egy évben, másrészt
viszoĺrt jelentősen romlik a dolgozók motiváltsága, a foglalkoztatás éľtékteľemtő lehetősége.

Az ellźtásra va|ő jogosultságot évente feliil kell vizsgálni. 20I2-tőI igen sok embemek
problémát fog jelenteni, hogy a támogatás egy éve alatt lega|ább 30 nap időtartam
munkaviszoný kell igazo|nia. Ennek hianyában 20l2-ben nem kaphat foglalkoztatás
helyettesítő támogatást sem, s nem vehet részt aközfoglalkoztatásban sem.

A közfoglalkoztatás i$raszabáIyozásźnak 20|I-i évi ,,kísérleti időszakď, elsősorban a
kistelepülések kommunális munkaszeľvezési szempontjait tźtmogatta. A váľosi
tinkormányzati igényeket, a szald<épzettebb, kisebb ťtzikai munkabíľású munkavállalók
hatékonyabb bevonási igényei háttéľbe szorultak. Igy igen nehezen, jelentős t<jbblet

adminisztráció mellett lehetett csak az intézményekbe szervezni szakképzettebb segítő
dolgozókat. RemélhetőIeg 20l2-ben kiegésnjl a szabáIyozás a kirendelés lehetőségével, s a
szęrvęzo ügyfélszolgálat felvehet minden đolgozni akarő ktjzvetített munkanélkülit, s a
megfelelő önkormányzati intézményekbe ktjzvetítheti napi munkaľa. Ha pedig ott nem felel
meg, akkoľ áthelyezheti. Ehhez azonban ilyen iľányú jogszabá|y vá|tozásra van szfüség.

A helyi kiizfog|alkoztatás alapvető ktirülményeit a Budapest Főváros Koľmányhivatala
Munkaügyi Ktizpontja á|tal biztosítható keretek határozzźk meg. A közfoglalkońatás
szewezo akkoľ, olyan és annyi státuszľa pá|yázhat, amennyire e keľet lehetőséget ad. Csak azt
a munkanélkülit veheti fel a szewező, akit a kirendeltség a jogszabályoknak megfelelően
kozvetít. Arra elvileg csak minimális lehetőség van, hogy a foglalkoztatő a kik<jzvetített
személý visszautasítsa, azaz a ľendszer nem válogathat a jobb, vagy rosszabb dolgozó közül'
mindenkinek munkát ajanl. A közvetítés, majđ a státuszok feltĺiltése csak egy elfogađott
támogatási kéľelem után kezdődhet és annak lejárta e|őtt 2 hónappal megszűnik. Minden
személyt ktjtelező az adoÍt munkakĺjrre való egészségügyi megfelelésre kivizsgáltatnĹ



Amennyiben a munkaegészségügyivizsgéiathatźrozataalapjźna személy nem felel *"g, ůgy
kaphatja továbbľa a havi 28.500 Ft támogatást. Amennyiben viszont alkalmas, de nem
véi|aIja, vagy nem működik együtt, vagy a munkavégzés során lényeges kotelezettségeit
vétkesen megszegi, űgy a támogatása is megszűntethető.

KerüIeti á|láskeresői adatokl

A kerĹilet továbbľa is a legttibb regisztľált álláskeľesővel rendelkezik Budapesten. A
Munkaügyi Központbaĺ regisztráItak száma20|1. júliusban 3.439 fő volt, me|y az elóző évi
3.380 fős zźlrő |étszźlmot alig haladta meg. A regísztrźtltak csaknem fele (1.630 fő) csak
általános iskolát, vagy azt sem végzett, viszont a diplomások száma is igen magas (325 fó).
A tartósan munkanélküli, támogatásra (RAT, majd BPJ, majd foglalkoztatást helyettesítő
támogatásľa) jogosultakszźmal9%o-kalnóttazutolsó fel évben, I.|14-rő|'1.320 főľe. Ebbe a
kĺizfoglalkońatźs szervezhetőségének átmeneti korlátai is jelentősen közľejátszottak, hiszen
2010. decembeľ 3l-én 300 kĺizfog|alkoztatoÍt munkaviszonyát kellett megszúntetni, s csak
mintegy fele |étszźlmot lęhetett tavassza| újra bevonní. Az ellátás nélküliek száma viszont
csökkent, bár csak kis mértékben 1.281 főről 1.230 f&e, melyben akozfoglalkoztatás, mint
jogosultság szeruő munka szintén segített.

Ugyfélszolgálati munka

Az első 3ń év során már 928 főt kezelt az igyfé|szo|gálat, ez az előző egész évi bevontak
sztlmźńis278 fővel megha|adta.Ezmát az iisszes tálmogatott70o/o.a (a teľv 507o-volt !). Az
évé végéíg várhatő további új ügyfelek száma még 200 fo, azaz vźtthatőan az 1.100-1.150
fővel, a keľületi támogatásľa jogosultak csaknem 90o/o.áú meg tudjuk szĺólítani (!).

Az ügyfelekkęl 3-5 alkalommal dolgozik a szolgá|at, mielőtt a munkaszęrz(ĺďés létrejön, így
ez hár om.négyezľes ügyfélfoľgalmat j elent.

A közfogla|kozÍatásra bevonandó keľĹileti álláskeresőket az illetékes Munkaügyi Központ
kozvetítí azEséIy Kft. or utcai ügyféIszolgźĺIatźůloz. A munkaiigyi kiľendeltség vezetője és
dolgozói megkĺiltinbőztetett segítőkészsége ľugalmassága nagyban segítette a lehetőségek
optimális kihasználását. A keľületi önkormźnyzattaI és intézményeivel töľténő egyeztetések
után, a programok először marciustól indulhattak. A 4 órás 190 státuszľa hĺíľom izbęn kellett
pźiyázní (maľcius - június, majd ezt átfedve június _ szeptember, végül októbeľ _ decembeľi
futamidővel). A 8 órás foglalkoztatásra pedig először 40 státuszľa október végéig lehetett
támogaÍást nyemi, majd ezt októbeľ - decemberi futamidővel még 45 fős prograÍIrmal tudtunk
megfejelni,fe|haszná|vaatánogatásipénzmaľadványokat.

1 Foĺrás: Budapest Főváĺos Koĺmányhivatala Munkaiigyi Kozpoĺť1a 2010. dec. és 2011. június



1. számtĺábra

Tekintve, hogy a közvetítés csak az adott program első két hónapjában tĺjrténhetett, így a
magas ügyfélfoľgalom gyakoľlatilag az év 2-3 hőnapjára összpontosult. Ez ľettentő hektikus
teľhelést jelentett mind a munkaügyi k<izpontnak, mind közfoglalkońatási
iigyfélszolg áIatĺak (lásd 1 . sztlmu áWa).

A fo glal ko ztatásba vezetés e red m ényei'' m u n kateszt,,

A kikĺjzvetített 928 ügyfél kiizül 362 fő tudott munkába lépni. KözĹilük 292 fő
szeptembeľig, s 70 fo az o|<tőberben induló progtamĺavárt.

A négy órás foglalkoztatás bevezetésével a nettó kereset és a segély ĺisszege közötti rés
mindclssze 3.000 Ft-ra csökkent az alapfokú végzettséget igénylő munkakörök esetében. A
szeptembeľtől bevezetésre kerülő ktizfoglalkońatásí minimálbér nettó éľtéke éppen
megegyezik a segély összegével, míg a 8 órás nettó béľ is csak 47.000 Ftlhő az alapfokú
végzet1séget igénylő munkaktjrök esetében. A kommunális teľületen felajanlott az utcaseprés
presńízse igen alacsony, sokan szégyellenék, ha ismerős meglátná őket. Viszonylag kevés
éreÍtségizett vá|lalta e| a 4 óľás segédmunkát, legt<ibbjfü visszautasította a ktjzmunka
progľamban va|ő részvételtkizźnvamagát a rendszerbóI, vagy egészségügyi alkalmatlanságba
menekiilt. Koľábban ők még nem voltak segédmunkéra kotelezhetők. Az ügyfelek 36Yo-a
(333 fő) kapott hiteles üzemoľvosi igazolást, mely szeľint az utcai á||ő, játő munkára
egészségĺigyi szempontból nem alkalmas.
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2. számuábra

Az állásfelajánlások eredménye 2011. januáľ - szeptember időszakban

A felajanlott munkát 117 fő nem válla|ta (|3oÁ), az o segélyĹik megszűntetheto'
Szeptember 30-án 70 fó iigyintézés a|att á||t, az oktőberi pľogram indíthatóságára várva.
Egyéb okból nem foglalkońathatő ||6 fő, e köľ megoszlását a2. számu ábramltatja. Itt is
taláIhatő 34 fő, akik átmenetileg alkalmatlanok, az ő későbbi visszahívásukľa van mód.
Erdekęs még, hogy 11 fő ań. nyilatkozta, hogy máľ ,,elhelyezkedett,,, iey viszont
támogatásuk szintéĺ megszűntethető. Továbbá20 főjelentkezett, akik szeretnének dolgozni,
de nem jog szerint vonhatóak be a kĺizfogIa|koztatásba.

20II. áprilistól szeptember 30-ig 292 ľövidebb - hosszabb idejű munkaszeľzőđést
kötöttünk, és 70 munkaszęrzođést készítettünk elő az oktőberben induló új programokhoz.

A közfoglalkoztatás alakulása

Az évet az ti rendszer meglewezésével, új pá|yazatok kidolgozásával kezdtük. A
csö,kkent támogatási keret miatt a korábbi 23 keľületi intézményből csak 10-|2 szźtmétĺa
lehetett státuszt biztosítani. A 40 nyolc órás intézményi státusz feltöltését márciusbarl60Yo-
ban, majd áprilisra mfu 95Yo-ra fel tudtuk tölteni, s folyamatosan ktizel 1007o-os szinten
tuđtuk taľtani, az íntézmények nagy elégeđettségére. Zome magasabb iskolai végzettségűek
számáta indult (40 státuszból 31 kozép- és felsőfokú képzettséget igénylő munkak<lr). A 8

óľás munka lehetőséget kínált az 55. éven felüli álláskeľesők számára is, mivel nem
kritériuma a béľpótló támogatásrava|őjogosultság, 100/o-os az arźnylk a programban.

A négy óľás progľamok _ mivel nyolc hónapon beltil haľmađszot indulnak és jáľnak le _
feltölttittségük átlag 507o.os. Itt is elsősorban az iĺtézményekbe szervęzett munkakörök a
kívánatosabbak, azutcatakarításľa a 28.000-32.000 Ft havi bérért alacsony a vállalók száma, s
a munkakészség is igen szerény. Ennek ellenére a kommunális területľe 111 fő lépett be, az
átlagIétszźtm viszont csak 42 fő volt. A keľülęti intézmények 78 négy órás státuszára pedig 60
fő lépett be. A nyaľi sztinet időszakźtbarl az intézmények nagy része nem üzemelt. A
kĺizfoglalkoztatottakszźtmtnak havi igen jelentős mozgásáta3. számuábraszem|élteti.



3. számuźtbra

A szeptembeľ végi munkajogi Létszám 17| fő volt, keľĹileti intézményekben 120 fő, a

kommunális teľülęten 51 fő dolgozoÍt. Azonban 132 fő 4 őrás mlxtkaszerződése, valamint a
Józsefvtrosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-nél 5 fő hosszú időtaĺtamú szerzódése
szeptember 30-an |ejart. Az októberben újľa induló programokba I90 státuszra rövidtávú
foglalkoztatásľa. Ebből 108 intézményi _ kone 20 fő cigányzenész _ és 82 fo kommunális
teľĹileten dolgozó. Továbbá 45 státuszra (15 intézményi, 30 kommunális) 8 óľás
fogla|końatásra várjuk a kerületi álláskeľęsőket, Az év során cisszesen 247 fog|a|koztatot1.

munkaszerződése szűnt meg. ok vissza csak akkoľ vehetők, halejár az á|Iásketesési járulékuk
és megvalósul a felülvizsgálatuk. A beszámolási időszakban |6 szemé|y ki tudott lépni a
segély- közfoglalkoztatás- segély örd<igi köréből és el tuđott helyezkedni a nyílt
munkaerőpiacon.

4. A kozfoglalkoztatás szervezése

A ktĺzfoglalkozatás źiszervezése kooľdinálása és lebonyolítása 201l-ben jelentős
feladatokat ró a renđszerben egyĹittmfü<jdőkľe. Ez ot szervezetí rendszer munkájanak
összehangolását is jelenti (Józsefuĺáľosi onkormányzat illetékes irodái, Kozép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Kdzpont helyi kirendeltsége, Esély Kft., Józsefuáľosi Egészségügyi
Szo|gá|ata, valamint a kerületi mintegy fogadó intézmények).

A közfogla|końatásba bevonható kerületi álláskeresőket a Munkaügyi Központ azBsé|y
Kft-hez ktjzvetíti. Itt az igyfelet az első interjú utan kiválasztott munkakörre orvosi munka-
alkalmassági vizsgá|atra utaljak. Ezt a kerületi Auľóľa utcai rende|ő végzi. A megfelelés
esetén a kommunális teľiileti munkaľa felvettekke| az Esé|y Kft.., az intézményi terĹilętrę
diszponáltal<ka| az adott intézmény köt munkaszeľzódést, az á|talllk kiđolgozott és kontľollált
eljarásnak megfelelően. Az ott dolgozók bérköltségeit a Magyar Allamkincstár szźłmfejti. A
beilleszkedés segítését, és a havi elszámolást,tttmogatás igénylését is Esély Kft. biztosítja.

Az éves 3-4'000 fős tigyfelforgalmon tul' jelentős munkaügyi szakmai és adminisztrációs
felađatot jelentenek a havi szánas nagyságrendiĺ, rohamszerubeléptetések és kiléptetések, a
gyakĺan vá|toző jogszabźiyi keľetekhez igazítani a munkaszerződéseket. A szeptembertől
életbe lépő heti számfejtés megnégyszerczi az elszámolási és bizonylatolási feladatokat, a
gyakoľi igazo|atlan és utólag igazoIt távo|Iét miatti korľekciók mermyiségét. Mindennek
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ellenére biztosított az ügyfelek személyĺ pľoblémáiľa figyelő, köniltekintő, de kovetkezetes
kezelése' azigen pontos, jogkiivető nyilvántaľtás és hatáľidőre tiirténő elszámolás.

A20Ií.. ianuáľ - szeptember havi köItségfelhasználás.

Az onkoľmányzat a2011. évi közfoglalkońatási terv finanszítozásźlta összesen 43.300
eFt-ot különített eI. Ezenbe|ul az éves átlagban230 státusz béľköltségeire ĺjnľészként 18.300
eFt-ot, egyéb el nem szźtmo|ható kĺizvetlen költségekľe 5.000 eFt-ot (pI. utazási bérlet,
védőruha, le nem szálĺlhatő bérkdltség, stb.), a szęrvezéste (ügyfélszolgttlat, kommunális
telephely, munkavezetés, felügyelet, munkarigyi és pénzngyi feladatok, tervezés, elszámolás,
koordináció' ellátása) 20.000 eFt-ot.

A 4 őrás k<izfoglalk oztatás támogatása 95Yo-os, azaz ontész szĹikségl ete 5%o, a 8 órás
fog|alkoztatás támogatása 80%o-os) azaz ĺjnľész sziikséglete 20%o. Ezęĺ kivi| az el nem
számolható k<jzvetlen költségekľe mintegy 3%o-oskockázati fędezetet képezttink. Ennek oka
az előzó évekbeli többletfogla|końatási tapasńa|atok és az áta|akítás folyamatźhan Iévő
támogatási rendszer akkor bizonýa|an elemei voltak.

Tekintve, hogy csak márciusban lehetett elkezdeni a státuszok feltöltését, továbbá júniusban
és szeptemberben ki kellett minden 4 őrźs doIgozőt léptetni' így a k<iltség felhasználás is
jelentősen elmaradt a tervezettĺĺl. A kifizetett munkabér és jaľulék költségek 53.900 eFt volt,
me|y az időaľányos felhasznáIás (109.659 eFt) fele. Ebből a visszaigényelt támogatás ĺisszege
46.600 eFt. Az előzetes teľvtől eltérőęn sikerült a munka- és védőruha költségeket is
visszaigénye|ni, igy e többletköltség sem jelent meg. Tehát az önkormányzatot terhelő
közvetlen önľész igény az e|só kilenc hónapra 7.300 eFt. A műköđtetési ktiltségek a sokkal
magasabb ĹigyfélszolgáIati, és be-kilépési forgalom és szewezési és adminisztációs teľhek
mellett is a kozszolgáltatási szerződés szerinti összeg időaľányos része volt, 15.000 eFt
méľtékben.

A 2oĹ2,. évi ktizfoglalkoztatási koncepció
A ktizfoglalkońatás szervezése 20I2-ben is kötelező feladata az tjnkoľmźnyzatnak. Az
előteľjesztés készítésekor még nem kenĺltek pontosítźsa a közfogla|koztatás ktĺzponti
támogatásának kondíciói (źmogatás intenzitása, keľetei, bevonhatók kĺĺľe, szervezés módja).
A jelenlegitźtmogatási szerződések 2011' december 31-én lejárnak, s a2012. évi keľetek
megjelenése novemberkozepre, decemberľe várhatő. Amennyiben az önkormźnyzat jaľruártőI
folyamatosan kívánja múkĺidtetni a kijzfoglalkoztatást, úgy annak kereteit időben meg kell
hatáľoznía.

A 201 1. évi Ljuk:atok tigyelembe véteével a kĺjvetkező keretszi rĺnokat
Státuszok 4 őrás 8 óľás Osszesen:

Intézményi 45 55 100

Kommunális 75 25 100

Osszesen 120 80 200

4 és 8 óľás aľánya: 60oÁ 40"/o |00oÁ

A fenti státusz keľetek teljes feltoltcĺttség mellett is biztosíthatőak a 201I. évi támogatási
kondíciók mellett. Az éves szinten 200 státuszon l.rlrtéĺő keľtileti közfoglalkoztatás ezeĺ
belső szerkezete nem csak a bevonandó dolgozónak kedvezőbb, de sokkal éľtékesebb
munkával tudnak hozzájáru|ni a közfeladatok e||éĺásźlhoz. A javasolt koncepció szeľint 80
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stáiuszon lehetne teljes munkaidős fogla|koztatás, mely a jelenlegi kétszerese. Azintézményi
teľületen elsősoľban aképzettebb álláskeresők részére 100 státuszt páIyáznánk meg' a keľĹileti
kdztertiletekľe pedig szintén széz stźúuszt. Tekintve, hogy a 8 órás státuszok jelenlegi
tiímogatottsága 80%o-os, így az onkormtnyzati önľész sziikséglet is magasabb lenne itt, de a
közfoglalkoztatási minimálbérek csökkentése és a 70 négy órás státusszal alacsonyabb teľv
miatt ez nem jelentkezik.

A jelenlegi jogszabá|yok még nem teszik lehętővé akozťog|alkoztatottak kiľendęlését, így az
intézményi dolgozók költségeit továbbľa is az ĺjnkormtnyzati intézményrendszerbe kell
tervezni.

A keľületi köZterületi munkákĺa felvettek munkáltatói feladatait az EséLy Kft.. végzi, a napi
munka itźnyítását és felügyeletét pedig a Jőzsefvźtrosi Vaĺosüzemeltetési Szolgá|at|átja eI. E
dolgozók költségeinek önĺészét az onkoľmányzat a ténylegesen felhasznáIt, elszámolt
köItségeknek megfelelően téríti meg.

A fenti kozfoglalkoztatás önkoľmányzati forrásigénye a 20II. évi összeggel csaknęm
megegyezó azaz 43.100 eFt. Ezen belül avárhatő bér önĺész 20.000 eFt, az egyéb k<jzvetlen
költségekĺe elkülĺjnítendő keľet 1.000 eFt, a közfoglalkoztatás múködtetési koltsége pedig
21.000 eFt. Ehhez - a jelenlegí tźĺmogatási kondíciók mellett _ 125.000 eFt támogatás
nyerhető.

Budapest, 201I. októbeľ 14.

Kulinyi Mĺíľton

igyvezeto igazgaÍő

Budapest Esély Nonpľofit kft.
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