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Sándorfalva Város
Képviselő-testülete
részére
Sándorfalva
Tisztelt Képviselő- testület!
A 2011. évi CVI. törvény rendelkezik (továbbiakban. Flt.) a közfoglalkoztatás
szabályozásáról az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a
munkaképes lakosság munkához juttatása, továbbá az álláskeresők foglalkoztatásának
elősegítése érdekében.
2011. évtől kezdődően folyamatosan megújult a közfoglalkoztatás rendszere, mindez az Flt.
valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III.
tv. (továbbiakban: Szt.) módosítása mellett, az eddig többféle forrásból finanszírozott
közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt.
A közfoglalkoztatás elsődlegesen célja, hogy az egészséges, munkaképes emberek ne
segélyből éljenek, hanem munkabérből. A közfoglalkoztatás keretén belül biztosítanak
munkalehetőséget azoknak, akiknek a munkaerejére a piacgazdaságnak pillanatnyilag nincs
szüksége. Mindenki számára elérhetővé kívánják tenni a munkát, a tanulást, a piacgazdaságba
való visszatérés lehetőségét.
A közfoglalkoztatással elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult,
hátrányos helyzetű álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget
kívánnak nyújtani a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel
útján.
A foglalkoztatás hozzájárul az érintett személyek szociális körülményeinek javításához.
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Sándorfalva Város Önkormányzata, intézményei és gazdasági társasága folyamatosan
pályáznak a közfoglalkoztatási programok megvalósítására a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.
Benyújtott pályázataink kedvező elbírálásban részesültek.
Az Szt. alapján az önkormányzatok elsődleges kötelezettsége e tárgykörben az aktív korúak
ellátására jogosultak tekintetében a közfoglalkoztatás megszervezése, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági
szerződéseknek megfelelően.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az
alábbi határozati javaslat elfogadására.
……../2016. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Beszámoló Sándorfalva Városi Önkormányzat 2011-2015. évi közfoglalkoztatási
tevékenységéről
Határozati javaslat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalva Városi Önkormányzat
2011-2015. évi közfoglalkoztatási tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit Jegyző
3.) Sándorfalvi EESZI - Vári Istvánné intézményvezető,
4.) SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit KFT - Horváth
Levente ügyvezető igazgató,
5.) Sándorfalva Kulturális Központ - Feketéné Bárkányi Ilona- intézményvezető.
Sándorfalva, 2016. március 10.

Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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Beszámoló a Sándorfalva Városi Önkormányzat 2011-2015. évi
közfoglalkoztatási tevékenységéről
A közfoglalkoztatás célja, hogy az egészséges, munkaképes emberek ne segélyből éljenek,
hanem munkabérből.
A közfoglalkoztatás keretén belül kell munkalehetőséget biztosítani azoknak, akiknek a
munkaerejére a piacgazdaságnak pillanatnyilag nincs szüksége. Mindenki számára elérhetővé
kívánják tenni a munkát, a tanulást, a piacgazdaságba való visszatérés lehetőségét.
A közfoglalkoztatás korábbi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás
Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes aktív korú
szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.
Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az eddig
többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt.
2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által
támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram.
A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új
kormányrendelet szabályozza. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros
együttműködést, folyamatos kapcsolattartást igényel, minden érintett részéről, mivel a
szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul.
A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
2011. évtől kezdődően az alábbiak szerint számolok be Sándorfalva Város Önkormányzata,
intézményei és gazdasági társasága közfoglalkoztatási tevékenységéről a négy
közfoglalkoztató esetében:
o
o
o
o

Sándorfalva Városi Önkormányzat,
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft,
Sándorfalva Kulturális Központ,
Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény

2011. évtől kezdődően megújult a közfoglalkoztatás rendszere. Mindez a korábban hatályos
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
hatályon kívül helyezése, (új szabályozás: 2011. évi CVI. tv.), valamint a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Szt.) módosítása mellett, az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák
átalakulásával is együtt járt.
Az önkormányzatok kötelezettsége az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében a
közfoglalkoztatás megszervezése.
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Közfoglalkoztatottak átlagos havi létszámának alakulása településünkön 2011-2015. között:
Közfoglalkoztatottak átlagos havi létszámának alakulása éves bontásban
Foglalkoztató
Sf. Városüzemelt.Közhszn.nonp.KFT
Söv Sf.Közhaszn.Nonprofit Kft
Budai Sándor Kulturális Központ
Sándorfalvi Kulturális Központ
Egyesített Egészségügyi-és Szociális
Intézmény
Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal
Sándorfalva Közös Önkormányzati Hivatal
Összesen
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Önkormányzat

A közfoglalkoztatott személyek elsősorban kisegítő, takarító munkakörben kerülnek
alkalmazásra, és a parkgondozási, településtisztasági, karbantartási, takarítási, segédmunkási,
rendezvények alkalmával kisegítői feladatokat látnak el.
A 2013-2014. évi és a 2014-2015. évi téli, átmeneti közfoglalkoztatás körében a
közfoglalkoztatók összesen 105 fő, illetőleg 82 fő sándorfalvi álláskereső közfoglalkoztatását
bonyolította le.
2013-2014. évi téli, átmeneti közfoglalkoztatásban az aktív korúak ellátására jogosultak,
illetve a regisztrált munkanélküliek közül:
 2013. november 01. - 2014. április 30. napjáig tartó időszakban képzésben és
foglalkoztatásban 80 fő vett részt.
 2013. december 01. - 2014. április 30. napjáig tartó időszakban képzésben és
foglalkoztatásban 25 fő vett részt. A képzés, illetve a foglalkoztatás 100 %-os
intenzitású, napi 8 órás foglalkoztatás. Az alapkompetencia képzés 4 csoportban a
Pallavicini Kastélyban és a SZIKK épületében történt.
2014. december 1. napjától – 2015. március 31. napjáig tartó időszakban képzésben és
foglalkoztatásban részt vett személyek:
Sándorfalvi Kulturális Központ (SKK) keretein belül:
 ECDL tanfolyam: 15 fő
 TB ügyintéző tanfolyam: 7 fő
 Betanított takarító tanfolyam: 11 fő
 Település-karbantartó tanfolyam: 15 fő
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) keretein belül:
 Betanított takarító tanfolyam: 4 fő
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő NKft. (SÖV) keretein belül:
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település-karbantartó tanfolyam: 30 fő

Képzésben és közfoglalkoztatásban lévő szem élyek
intézm ényenként
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Összesen:

Fő szempont a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása, készségeinek fejlesztése,
illetve a felzárkóztatásuk fontossága. A képzésekben résztvevő regisztrált álláskeresők a
képzéselvégzését követően fejleszthetik tudásukat, új szakmát kaphatnak, amellyel nagyobb
eséllyel pályázhatnak álláshelyekre a munkaerő-piac világába.
2015. év
1.) Önkormányzat
o A 70601/26/00913 sz. hatósági számú szerződésben foglaltaknak megfelelően
egyéb takarító és kisegítő munkakörre 7 fő közfoglalkoztatott 2015. 04. 01.-2015.
08. 31. napjáig terjedő időszakra, 85 %-os támogatási mértékkel összesen
2 672 775 Ft támogatás.
o A 70601/26/00952 sz. hatósági számú szerződésben foglaltaknak megfelelően 15
fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt
terhelő szha adóhoz 2015. 07. 01. -2015. 10. 31-ig terjedő időszakra, 100 % os
támogatással, összesen 5 542 460 Ft értékben + 503.555 Ft közvetlen-és
anyagköltség támogatás.
o A 70601/26/01005 sz. hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően egyéb
takarító munkakörbe 4 fő, 8 órás álláskereső 2015. 09. 07. – 2016. 02. 29.
napjáig terjedő időszakra, 100 %-os támogatással 2.090 844 Ft értékben.
o A 70601/26/01080 sz. hatósági szerződésben foglaltak alapján egyéb takarító és
kisegítő munkakörbe, valamint hivatalsegéd és kézbesítő munkakörbe 5 fő, 8 órás
álláskereső 2015. 11. 09. – 2016. 02. 29. napjáig terjedő időszakra, 100 %-os
támogatással 1 689 870 Ft értékben + 171.450.- Ft közvetlen- és anyagköltség
támogatás.
o 70601/26/01120 sz. hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően 1 fő
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álláskereső egyéb ügyintéző munkakörre, 2015. 12. 07. – 2016. 02. 05. napjáig
terjedő időszakra, 100 %-os támogatással, 237 752 Ft összegű támogatás.
2.) Sándorfalva Kulturális Központ
Hatósági szerződésszám: 70601/26/00827
intézményi takarító és kisegítő:
támogatás mértéke:
támogatás időtartama: 2014. 12. 01 - 2015. 03.31.
támogatás összege:
16845 312.-Ft
eszközök összege:
1684 531.-Ft.
Hatósági szerz.száma: 70601/26/00793.
intézményi takarító és kisegítő:
támogatáas mértéke:
támogatás időtartama: 2014. 12.01 -2015. 02.28
támogatás összege:
2368860.-Ft
eszközök összege: ---Hatósági szer.szám: 70601/26/00886
int. takarító és kisegítő:
támogatás mértéke:
támogatás időtartama: 2015.04.07 -2015.08.31.
intézményi takarító és kisegítő:
támogatás időtartama: 2015. 03.09 - 2015.08.31
támogatás mértéke:
támogatás értéke: 8405 862.-Ft
eszközök összege: ----------ügyiratszám: CS-06M/01/036338-1/2015.
intézményi takarító és kisegítő:
támogatás mértéke:
támogatás időtartama: 2015.08.01 - 2015.08.31
támogatás összege: 200 026.-Ft.
eszközök összege: .----Hatósági szerz.szám: 70601/26/0090
intézményi takarító és kisegítő:
támogatás mértéke:
támogatás időtartama: 2015. 07.27 -2015.10.31
támogatás összesen: 5718 584.-Ft.
eszközök: összege: 571 858.-Ft.
Hatósági szer.szám: 70601/26/01107
intézményi takarító és kisegítő:
támogatás mértéke:
támogatás időtartama: 2015. 12.01 - 2016.06.30
támogatás ssözege: 25 155 480.-Ft.
eszközök összege. 2388 842.-Ft.
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48 fő
100 %

10 fő
90 %
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100 %
14 fő
80 %

2 fő
100 %

26 fő
100 %

40 fő
100 %

hatósági szerszám: 70601/26/01057
intézményi takarító és kisegítő:
támogatás mértéke :
támogatás időtartama: 2015. 11.05 - 2016. 02.29
támogatás összege: 6237 522.- Ft.
eszközök összege. 623 752.-Ft.

18 fő
100 %

3.) Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény
Iktatószám: 310/2016
1.
70601/26/00820 sz. hatósági szerződés
4 fő intézményi takarító és kisegítő
2014.12.01.-2015.03.31.-ig téli közfoglalkozatás
1.403.776,-Ft támogatás a bérekhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
Támogatási intenzitás: 100 %. Igényelt közvetlen költség:2.
70601/26/00896 sz. hatósági szerződés
5 fő intézményi takarító és kisegítő
2015.03.16.-2015.08.31.-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.117.395,-Ft támogatás a bérekhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
Támogatási intenzitás: 85 %
Igényelt közvetlen költség:172.720,-Ft, amelyből a megítélt támogatás: 3.
70601/26/01016 sz. hatósági szerződés
5 fő intézményi takarító és kisegítő
2015.09.07.-2016.02.29.-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.613.555,-Ft támogatás a bérekhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
Támogatási intenzitás: 100 %
Igényelt közvetlen költség:172.720,-Ft, amelyből a megítélt támogatás: 4.
70601/26/01102 sz. hatósági szerződés
20 fő egyéb takarító és kisegítő (feltöltött létszám 14 fő)
2015.12.01.-2016.06.30.-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
12.577.740,-Ft támogatás a bérekhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
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Támogatási intenzitás: 100 %
Igényelt közvetlen költség:85.376,-Ft, amelyből a megítélt támogatás: 4.) SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft..
1.A 70601/26/00765 számú hatósági szerződés alatt 2014. november 3-tól 2015. február 28ig terjedő időszakban 10 fő vett részt a programban 85 %-os támogatással, egyéb takarító és
kisegítő munkakörben.
Anyagköltségekhez 276.900 Ft támogatás.
2.A 70601/26/00814 számú hatósági szerződés alatt 2014. december 01-től 2015. március
31-ig 40 fő vett részt képzésben 100 %-os támogatással (10.528.320 Ft).
Anyagköltségekhez 900.000 Ft támogatás
2.A 70601/26/00882 számú hatósági szerződés alatt:
2015. 03. 09-2015. 08. 31.: 10 fő egyéb takarító és kisegítő, 100 %-os támogatással
2015. 04. 07- 2015. 08. 31.: 21 fő egyéb takarító és kisegítő, 100 %-os támogatással
1 fő egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli
foglalkozású, 85 %-os támogatással
2015. 05. 04-2015. 08. 31.: 10 fő egyéb takarító és kisegítő, 85 %-os támogatással
Anyagköltség támogatás nincs.
3.A 70601/26/00966 számú hatósági szerződés alatt:
2015. 07. 27- 2015. 10. 31.: 14 fő egyéb takarító és kisegítő, 100 %-os támogatással
2015. 09. 07-2015. 10. 31.: 19 fő egyéb takarító és kisegítő, 100 %-os támogatással
2015. 09. 07-2015. 10. 31.: 1 fő egyéb, máshova nem sorolható ügyviteli foglalkozású, 100
%-os támogatással
Anyagköltség támogatás 735.970 Ft.
Ebben a programban meghosszabbításra került 2016. február 29-ig 4 fő egyéb takarító és
kisegítő és 1 fő egyéb, máshova nem sorolható ügyviteli foglalkozású.
4. A 70601/26/01021 számú hatósági szerződés alatt:
2015. 09. 10-2016. 02. 29.: 10 fő egyéb takarító és kisegítő, 100 %-os támogatással
Anyagköltség támogatás nincs.
5. A 70601/26/01113 számú hatósági szerződés alatt:
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2015. 12. 01-2016. 06. 30.: 40 fő egyéb takarító és kisegítő, 100 %-os támogatással
A teljes létszám nincs feltöltve, jelenleg 6 fő kiközvetítését várjuk.
Anyagköltség támogatás 2.153.980 Ft
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat, intézményei és gazdasági társasága által
benyújtott pályázatok sikeres elbírálásban részesültek.
A programok megvalósítása nagyban hozzájárult a településünkön élő, munka világából
kikerült emberek (akik emiatt hátrányos helyzetbe kerültek, nehezen tudnak újra
munkalehetőséghez jutni) szociális életkörülményeinek javításához. Így a családok
megélhetését biztonságosabbá tudtuk tenni.
Sándorfalva, 2016. március 10.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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