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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2009. április 1-i ülésének  

2. napirendjéhez 
 
 
Tárgy: Hejőbába Község 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása 
Melléklet: Közfoglalkoztatási Terv 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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 már nem keresett 
szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb 
arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon 
fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak 
szerezni. 
A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység 
átörökítését idézheti elő, kitörni belőle az idő előrehaladtával egyre nehezebb. Ahhoz, hogy 
ezen a helyzeten változtatni lehessen, a segélyezési rendszer passzív eszközeiről, az aktív 
eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a 
képzésre kell a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni. 
Ehhez a szociális ellátórendszernek is változnia kell, mégpedig úgy, hogy a szociális 
biztonsághoz való jog garantálása mellett az aktivitás megőrzését és az öngondoskodás 
elvének erősítését, a munkaerőpiacon való elhelyezkedést gátló tényezők felszámolását is 
biztosítsa. 
Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek, - akik 2008. évig 
egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál 
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak 
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű 
munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a 
közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, 
egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, 
nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a rendszeres szociális 
segélyt. 
Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek 
foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű a 
közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a településen élők adottságaihoz és a 
helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése. Ennek kidolgozása a települési 
önkormányzatok feladata. 
Mindezekről az „Út a munkához” program keretébe illesztetten, 2008. december 15-én 
döntött az Országgyűlés, az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról 
szóló 2008. évi CVII. törvényben. 



A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, 
amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánunk ellátni, továbbá az 
ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. 
Ezen irányelvek alapján készítettük el Hejőbába Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási 
Tervét 2009. évre. 
A Munkaügyi Központ és az önkormányzatnál 2008. évben rendszeres szociális segélyben 
részesülők adatai alapján készült az elemzés a várható létszámról, a végzettség, a 
szakképzettség, az egészségi állapot és az életkor szerinti várható összetételről. 
A munkakörök tervezésénél az előző évek tapasztalataira építve kerültek meghatározásra az 
idei közfoglalkoztatás keretében ellátható önkormányzati feladatok. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt közfoglalkoztatási tervet tárgyalja 
meg, véleményezze és fogadja el! 
 
 
 
Hejőbába, 2009. március 27. 
 
     Tisztelettel: 
 
         Juhász Barnabás  
           polgármester   
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