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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közfoglalkoztatás pénzügyi keretei kimerültek, a közfoglalkoztatási szerződések 2011. 
augusztus 31-én illetve 2011. szeptember 30-án lejárnak. Jelenleg 26 fő 8 órás, és 45 fő 4 órás   
közfoglalkoztatott van. 
A közfoglalkoztatás jogszabályi és támogatási feltételei naponta változnak. Néhány napja 
kaptunk egy tájékoztatót a munkaügyi központtól, hogy van lehetőség közfoglalkoztatás 
létszám és támogatás igénylésére. Igényeltünk 30 főt, amit 30% saját erő és 70% támogatási 
arány mellett engedélyeztek. Az érintett személyek egy részének szerződése 2011. augusztus 
31-én, kisebb részének szerződése 2011. szeptember 30-án jár le (ezek szerződését 2011. 
augusztus 31-i időponttal fel kell mondani). A foglalkoztatás időtartama 2011. szeptember 1-
2011. december 31-ig. A közfoglalkoztatásra a hivatali és városgazdálkodási feladatellátás 
érdekében szükség van. Bérpótló juttatásban részesülők egy része a közfoglalkoztatást nem 
fogadta el, így meg kellett szüntetni 52 fő BPJ jogosultságát, amit egy éven belül nem 
kérvényezhet. Ezáltal a BPJ előirányzatán (ha a helyzet nem változik) mintegy 7 millió Ft 
megtakarítás prognosztizálható. Ez fedezetet nyújthat a további közfoglalkoztatásra. Lényeges 
szempont, hogy jelenleg a közmunka minimálbér 78. 000. Ft., 2011. szeptember 31-től 57. 
000. Ft. lesz, 8 órás közfoglalkoztatás esetén. Ezáltal a foglalkoztatott személyek 
a foglalkoztatók számára hatékonyabban, számukra jövedelmezőbb tevékenységet 
folytathatnak. Nem elhanyagolható szempont, hogy a magasabb jövedelmet elérő családok 
eleget tudnak tenni vízi közmű társulati, adó, közüzemi díjtartozásuknak. 
  
Határozati javaslat: 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
közfoglalkoztatás további lehetőségeiről szóló előterjesztést és hozzájárul ahhoz, hogy 
a polgármester 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti időszakra 30 fő 
foglalkoztatására munkaügyi központtal megállapodjon.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatóját, hogy az engedélyezett létszám keretre a közfoglalkoztatási szerződést 
majd annak alapján a munkaszerződéseket megkösse. 

3. A Képviselő-testület a további közfoglalkoztatás fedezeteként bérpótló juttatás 
megtakarítását jelöli meg. 

4. Képviselő testület felkéri polgármesterét, hogy a 2011. évi költségvetés féléves 
beszámolójával egyidejűleg a szükséges költségvetési rendeletmódosítást hajtsa végre. 

Határidő szöveg szerint. 
Felelős szöveg szerint. 
 

Pásztó, 2011. augusztus 26. 
 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 


