
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 

2009. ÉVI 
 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 



Az „Út a munkához „ program célja  
 
 
Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási 
törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényben az „Út  a munkához” programról.  
 
A program  célja, hogy a munkára képes tartós munkanélküli személyek a korábbinál 
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, vagy 
rendszeres munkajövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. A 
változtatás célja továbbá a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés 
munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és 
munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése.  
 
A 35. év alatti 8 általános iskola végzettséggel nem rendelkező álláskeresők a munkaügyi 
központok által szervezett felzárkóztatási képzésben vesznek részt. .  
 
 
 
Közfoglalkoztatási terv készítése 
 
 
A települési önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében minden év február 
15-ig - 2009-ben április 15-ig - a Munkaügyi Központtal egyeztetett közfoglalkoztatási tervet 
kell készíteni.  
 
A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzat negyedéves 
ütemezésben meghatározza a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy 
egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni.  A terv tartalmazza az egyes feladatok 
ellátásához szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 
képzettség szerinti várható összetételét és a megvalósításához szükséges költségeket.  
 
A közfoglalkoztatási tervet a 2008. évi rendszeres szociális segélyben részesülők létszáma, 
iskolai végzettsége, nem- és korösszetétele, valamint a korábbi években szerzett 
közfoglalkoztatási tapasztalatok alapján állítottuk össze.  Az álláskeresési támogatásból 
kikerülők várható létszámát az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Közpong 
Tiszaújvárosi Kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre.  
 
 
 
Hejőbába község foglalkoztatási helyzete 
 
 
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a 
gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a 
következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett 
szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról és a segélyezési rendszer 
alanyaivá válnak. 
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A lakosság részére munkát biztosító üzemek, vállalkozások létszámleépítést hajtanak végre 
térségünkben is, csökkentve dolgozói létszámukat. 
A leépítések hatása várhatóan a III. negyedévtől jelentkezik a közfoglalkoztatásban, mivel az 
állás nélkül maradók először az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
Tiszaújvárosi  Kirendeltsége által megállapítható ellátásokat veszik igénybe.  
 
 
 
Közcélú foglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztatás megszervezése az önkormányzat feladata. 
 
Létszám meghatározása: a munkavégzés tervezett létszámát a korábbi évek tapasztalatai    
alapján határoztuk meg. 
A foglalkoztatni kívánt létszámot a 3. számú táblázat 3. sorszám alatti sora tartalmazza. 
 
Foglalkoztatás időtartama: Az aktív korúak ellátására jogosult személyekkel közcélú 
munkára legalább 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kötünk határozott 
idejű szerződést. A közfoglalkoztatási tervben a létszámot 26 fő esetében napi 6 órás 
munkaviszonnyal, 3 fő esetben pedig napi 8 órás munkaviszonnyal számoltuk. 
 
Munkavégzés helye: A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások 
és az igények, továbbá más körülmények (pl. időjárási) alapján végzik munkájukat. 
A foglalkoztatott létszám szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el. A munkavégzés 
közterületen és önkormányzati intézmények, valamint egyházi ingatlanok területén történik. 

 
 

Feladatok: 
 
Köztisztasági feladatok: közterület takarítás, buszmegállók, utak, járdák, templom tér, 
községi park takarítása. 
 
Fűnyírás, parlagfű irtás: közterületen, utak, járdák mentén önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanon kaszálás, gyomirtás; cserje- és bozótirtás a Virág utca melletti területen, 
valamint a vízmű-telep és a gázfogadó környékén. 
 
Parkosított területek gondozása: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati 
tulajdonú vagy fenntartású ingatlanokon, tereken kertészeti munkák végzése. 
 
Rendezvények: a falunapi- és egyéb önkormányzati, valamint civil szervezetek 
rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkákban való segítség. 
 
Sport-telepen: külső körlet folyamatos karbantartása, a fű nyírása. 
 
Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása: a település hat pontján út alatti átereszek, 
beton műtárgyak rendszeres tisztítása (főleg a közpark, Petőfi utca és Iskola utca 
környékén) 
 
Karbantartási munkák: kisebb karbantartások elvégzése a középületeken és 
intézményekben. 
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Temetők gondozása: a településen található három temető (egy önkormányzati, kettő 
pedig egyházi fenntartású) rendben tartása (kaszálás, fűnyírás, hulladékok elégetése, 
konténerbe gyűjtése). 
 
Takarítási feladatok helyszínei: orvosi- fogorvosi rendelő, védőnői- gyermekjóléti 
szolgáltatási helyiségek, Művelődési Ház, községi könyvár, sportöltöző.  
 
Hó- és síkosság mentesítés: közterületen a hó ellapátolása, síkosság mentesítés 
 
Egyéb, a közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatok: szociális ebéd kihordása; 
lakossági értesítések, felhívások kijuttatása, nemzeti- állami és községi ünnepek 
alkalmából a település zászlózása, adminisztrációs munka segítése a helyi általános 
iskolában, kisegítő dajkai feladatok ellátása a helyi óvodában; programfelelős biztosítása a 
Művelődési Házban.  
 
 
 
 

A közfoglalkoztatás finanszírozására igényelt, valamint rendelkezésre álló 
források 
 
A közfoglalkoztatásban részt vevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, melynek 
összege - teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél.  A minimálbér 
összege 2009. január 1-től 71.500,-Ft.  
Számításaink szerint a 2009. évi, közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatainkra 
12.998.394.- Ft támogatás szükséges, míg az önerő összege 998.938.- Ft.  
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése a szociális fejezetben az önrészre fedezetet biztosít.  
 
Az önkormányzat a közcélú foglalkoztatás ténylegesen felmerülő kiadásainak (munkabér és 
közterhei) 95%-át igényeli a központi költségvetéstől.  

 
Hejőbába, 2009. március 27. 

 
 
          Juhász Barnabás 
              polgármester 
 
Mellékletek: 
- Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése (2008. évi adatok 

alapján):    1.számú melléklet. 
- Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelés (2009. 

évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján):   2. számú melléklet. 
- Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A.§ (2) bekezdése alapján , a 

2009. évi új szabályok szerint:   3. számú melléklet. 
- A közfoglalkoztatási tervben megfogalmazott, elvégzendő feladatokkal kapcsolatos 

pénzügyi számítás:     4. számú melléklet. 
 
 

1. számú melléklet 
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Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése 

(2008. évi adatok alapján) 
 
 
 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Rendszeres 
szociális 
segélyre 
kifizetett 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülő 

(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatásban 

részt vett 
(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

összeg 
(Ft/év) 

Létszáma (a+b+c): 88     
a) 
egészségkárosod
ott 

13     

b) nem 
foglalkoztatott 

75 5    
1. 

c) támogatott 
álláskereső 

     

2. 

Életkora: 
a) 35 évnél 
fiatalabb 
b) 35-55 év 
közötti 
c) 55 évnél 
idősebb 

  
41 
 
38 
 
9 

 
1 
 
3 
 
1 

   

Neme:      
a) férfi 55     3. 
b) nő 33 5    

Iskolai végzettsége:      
a) 8 ált. iskola 
alatti 

21     

b) 8 általános  61 5    
c) 
szakmunkásképz
ő vagy 
szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik 

6     

d) gimnázium      
e) 
szakközépiskola 

     

f) technikum      

4. 

g) főiskola, 
egyetem 

     

Háztartás formája:      
a) családban élő 47     5. 
b) egyedül élő 41     

6. 
Folyósított segély 
átlagos összege 
(Ft/hó/fő)  

28.884    30.501.115 

7. 

Konkrét 
munkafeladatok 
megnevezése, 
felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív stb.) 

  Település 
tisztasági 
feladatok 
ellátása, hó 
eltakarítás, 
temetők 
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rendben 
tartása, 
parlagfű irtás, 
víz átfolyók 
karbantartása,  
takarítás 
közintézmé- 
nyekben 
 

Munkák teljesülése:      
I. negyedév  1    
II. negyedév  2    
III. negyedév  3    

8. 

IV. negyedév  1    

9. Foglalkoztatók köre 
(felsorolás) 

   
 
Önkormányzat 
 
 

  

10. 
Foglalkoztatások 
átlagos időtartama 
(nap) 

  185   

Közcélú 
foglalkoztatás: 

     

a) tervezett 
összeg (saját 
forrással együtt) 

   5.697.457  

b) felhasznált 
összeg 

   6.511.185  
11. 

c) ebből saját 
forrás 

     

Kifizetett 
rendszeres szociális 
segély: 

    30.501.115 

a) központi 
forrásból 

    27.197.010 12. 

b) helyi forrásból       3.304.105 
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2.számú melléklet  
 

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) 

 
 

Sor-
szám Megnevezés 

Aktív korúak 
ellátására 

jogosultak (fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók 

(fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 

nem 
bevonhatók 

(fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma 
(a+b): 90    

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 21  21  

ebből:     
• egészségkárosodott 13  13  
• 55. életévét betöltötte 8  8  
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel 

és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben  nem 
tudják biztosítani 

-  -  

1. 

b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók 69 69   
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora 
(a+b):  69   

a) 35 évnél fiatalabb  29   

2. 

b) 35-55 év közötti  40   
Neme (a+b):  69   

a) férfi  46   
3.* 

b) nő  23   
Iskolai végzettsége:     

a) 8 ált. iskola alatti  23   
b) 8 általános  39   
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik  7   

d) gimnázium  -   
e) szakközépiskola     
f) technikum  -   

4.* 

     g) főiskola, egyetem  -   
Háztartás formája:     

a) családban élő  34   
5.* 

b) egyedül élő  35   
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak 
létszáma iskolai végzettségük szerint 
(a+b): 

 5  5 

a) 8 ált. iskola alatti  5  5 

6.* 

b) 8 általános  -   
 
 
 
 
 
 
 

 
3.számú  melléklet 
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Közfoglalkoztatási terv 
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint 

Rendelkezésre 
állási 
támogatásra 
jogosultak 
nemenkénti 
megoszlása 
(fő) 

Sor-
szám Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok 
megjelölése 

Foglal-
koztatá

s 
szervez

ése 

Finanszíroz
ás összege

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személyek életkor szerinti 
várható összetétele összesen (a+b): 

46 23    

a) 35 évnél fiatalabb 21 8    

1. 

b) 35-55 év közötti 25 15    
Részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében ellátandó 
közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti 
felsorolása 

 
 
 
 

   

b) feladatok várható ütemezése     
I. negyedév  Település tisztasági 

feladatok ellátása; hó 
és síkosság 
mentesítés; takarítási 
feladatok végzése; 
egyéb a 
közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó 
feladatok 
 

  

2. 

II. negyedév  Település tisztasági 
feladatok ellátása; 
fűnyírás; parkosított 
területek gondozása; 
rendezvények 
előkészítése; 
utómunkálatai; 
sporttelep, és 
középületek 
karbantartása; 
temetők gondozása; 
takarítási feladatok; 
egyéb, a 
közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó 
feladatok.  
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III. negyedév  Település tisztasági 
feladatok,; fűnyírás; 
parlagfű irtás; 
parkosított területek 
gondozása; 
rendezvények elő- és 
utómunkáihoz 
segítségnyújtás;  
sporttelepen fűnyírás;   
csapadékvíz elvezető 
árkok karbantartása; 
temetők gondozása; 
takarítási feladatok 
végzése; egyéb, a 
közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó 
feladatok. 
 

  

IV. negyedév  Település tisztasági 
feladatok ellátása, 
rendezvények elő- és 
utómunkáihoz 
segítségnyújtás;  
temetők gondozása; 
takarítási feladatok 
ellátása; hó- és 
síkosság mentesítés; 
egyéb a 
közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó 
feladatok.  
 

  

c) megjelölt munkák szakképesítési 
szükséglete: 

    

a) 8 általános 13 5    
b) szakképesítés 8     
c) középiskola  3    

 

d) felsőfokú képesítés      
3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához 

szükséges létszám 
21 8    

Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultak képzettség szerinti 
összetétele: 

     

a) 8 általános 28 16    
b) szakképesítés 10 3    
c) középiskola  3    

4. 

d) felsőfokú képesítés      
Foglalkoztatás szervezésének módja:     

a) önkormányzat   X  
b) önkormányzati társulás     
c) e célra létrehozott szervezet     

5. 

d) meglévő más szervezet     
Közfoglalkoztatás finanszírozására 
szükséges forrás: 

    

a) önkormányzati    998.938 

6. 

b) központi költségvetés    12.998.394 
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