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   A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, elvileg támogatja még jogszabályilag a rövid időtartamú 4 órás 
közfoglalkoztatási formát, gyakorlatilag azonban előzetes információink alapján 
a  Munkaügyi központok csak a hosszabb 6-8 órás, 2-12 hónap időtartamú 
közfoglalkoztatást fogják az idei évben támogatni. A 170/2011.(VIII. 24.) Korm. 
rend. 1.§(1) bekezdése valamint 1.§ (2) bekezdése alapján 2012. január 1-től a 
közfoglalkoztatási bér 71.800-Ft-ra /nettó 47.029 Ft/, a garantált 
közfoglalkoztatási bér 92.000-Ft-ra /nettó 60.260 Ft/ emelkedett. Ezt az új 
mértéket jogszabály szerint a januári bérekben kell először alkalmazni, tehát 
ezen összeg már a februári kifizetésekben érvényesül. A megemelkedett 
közfoglalkoztatási bér, és a garantált közfoglalkoztatási bér munkáltató általi 
kifizetése kötelező. Jelenleg egy, az átmeneti téli közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó áthúzódó programunk van, 2012. január 31-ig (22 fő, 6 órás, 90%-
ban támogatott), melyre bérkompenzációs igényünket a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 2012. január 19-ig benyújtjuk 
279.121 Ft különbözeti értékben. Remélhetőleg ezen összeg finanszírozásra 
kerül. Itt  kell megemlíteni, hogy sajnos az adójóváírás januári megszüntetésével 
,valamint a közfoglalkoztatási bér tavaly szeptember 1-ei bevezetésével, a 
nettóbérek a tavalyi 8 órás nettó kifizetésekhez képest átlagban 11500,- Ft-tal 
csökkentek a közfoglalkoztatottak esetében, továbbá az önkormányzatok nehéz 
anyagi helyzetükre való tekintettel elsősorban a 6 órás részmunkaidős 
foglalkoztatást részesítik előnyben a nagyobb támogatottság miatt (90%), ennek 
pedig a havi jövedelme 53.850 Ft /nettó 35.272 Ft/, mely tulajdonképpen csak a 
foglalkoztatottak élethelyzetét nehezíti meg. Arról nem is beszélve, hogy 
rendszeres jelleggel a foglalkoztatottaktól, a felhalmozódott tartozást (csatorna 
érdekeltségi hozzájárulás /LTP/, helyi adók, talajterhelési díj, szemétdíj, vízdíj 
stb.) a foglalkoztató tavaly év végétől folyamatosan letiltja, illetve le fogja a 
jövőben is tiltatni. Ezért is nagy jelentőségű a Belügyminisztérium által 
támogatott 118 fős 100%-os támogatottságú 9 hónap időtartamú projekt. 
   2011-ben benyújtott és támogatásban részesült „Pásztó Város Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása közmunkával” 
című projektben ( 50 fő, két hónap a program összköltsége 14.212.000 Ft 100%-
ban támogatott ), többek között a Kövicses patak meder rézsűjében és kezelési 
sávjában kb. 12 km hosszan végeztünk fa és cserje irtást, valamint fűkaszálást. 
A vízfolyás karbantartása azonban az önkormányzat számára nem egyszeri 
feladat. Az előzőekben említett mintaértékű program folytatásaként, valamint a 
belterületi árkok 17308 fm, tehát 17 km hosszon történő kitisztítására, továbbá 
az illegális hulladéklerakó helyek megszüntetésére az önkormányzat 
tulajdonában lévő területein, Pásztó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be, 118 fő foglalkoztatására 2012.03.01-től 2012.11.30-ig 9 hónapos 
időtartamra. A projekt összköltsége 110.997.740 Ft. A pályázat 100 %-ban 
támogatott, önerőt csak a foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési  
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hozzájárulás 1.195.587 Ft jelent. A közmunkaprogram gyakorlati 
megvalósítását, külön megállapodás alapján a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. Ezen programban 99 fő 71.800 Ft-tal 19 fő 
pedig 92.000-Ft-tal kerül majd alkalmazásra. A pályázatnak köszönhetően kis-és 
nagy értékű tárgyi eszközök, valamint munka-és védőruházati egyéni 
védőeszközök is beszerzésre kerülnek. Az adminisztratív dolgozók kivételével a 
foglalkoztatott munkanélküliek részére munkavédelmi cipőt, deréknadrágot, 
munkavédelmi kabátot, 2 db rövid ujjú pólót, valamint megkülönböztető 
mellényt biztosítunk személyenként közel 20.000 Ft értékben.   
   2012 évben, átlagban 140-150 fő foglalkoztatása valósulhat meg jórészt a 118 
fős Start-munkaprogramnak köszönhetően, melyhez a tavalyi év 50 fős 
mintaprogramja révén csatlakozhattunk. A 111MFt-os támogatásból a személyi 
kiadások támogatása 90.466.083 Ft. Ez párhuzamosan azt is jelenti, hogy 
szociális oldalon a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati önrésze 
(4560 Ft/hó/fő) 3-5 millió forinttal csökken majd, attól függően hány fő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt foglalkoztatunk a 
programban. Jelenleg  az előzetesen összeírt, a munkaprogramban 
foglalkoztatandó munkanélküliek nevei alapján 89 főt részesítünk ezen 
támogatási formában. 
   A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek 
kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), 
biztonsági őri szolgálat) január hónapban, a közfoglalkoztatás tényleges 
beindulásáig, 14 fő egyszerűsített foglalkoztatottat alkalmazunk 15-15 napon 
keresztül az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ennek 
költsége 1.155.000 Ft.  
   Ezen személyek alkalmazását február hónaptól a közfoglalkoztatás keretei 
között kívánjuk megvalósítani ez év végéig. A munkaügyi központ a 8 órás 
foglalkoztatást 70%-ban támogatja így ennek az önköltsége 15 fő esetében 
2012.02.01-től 2012.12.31-ig 11 hónapos időtartamra 4.606.580 Ft. Ez 
mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak kizárólag a 
hivatal leveleinek a kézbesítése évi ötmillió forintot tenne ki, ha a 
Postahivatalon keresztül történne a küldemények eljuttatása. 
   A téli közfoglalkoztatás keretei között jelenleg Pásztó város közterületeinek 
csúszásmentesítésére 22 fő foglalkoztatása valósul meg, 2011 decemberéről 
áthúzódóan 2012.01.31-ig. Ezen 6 órás 90%-ban támogatott program 2012 év 
január hónapjára eső költségvonzata 168.234 Ft. 
   Aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves 
felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt 
legalább 30 nap időtartamban nem tud a törvényben előírt munkaviszonyt 
igazolni az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. 
Jelenleg ezen segélyben részesülők száma 30-40 fő, kiknek különböző okokból 
nem sikerült ezen törvényi feltétel megszerzése. Ezen foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők számára utolsó lehetőségként az  
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önkormányzat egy „mentőprogramot” szeretne indítani 2012.03.01-től 
2012.04.30-ig 2 hónapos időtartamra, 6 órában, 90%-os támogatottság mellett, 
melynek önköltség vonzata 123.860 Ft. Fenti közfoglalkoztatási terv 
megvalósítására 2012 éveben önkormányzatunknak összesen 7.250.000 Ft-ot 
szükséges biztosítani. A munkáltatói jogok gyakorlását célszerű 
önkormányzatunknak „visszavenni” a Városgazdálkodási Kft-től a költségvetési 
szervekre vonatkozó, közfoglalkoztatottak után fizetendő 50 %-os 
járulékkedvezmény miatt. Rehabilitációs hozzájárulást közfoglalkoztatottak után 
továbbra sem kell fizetni a munkáltatóknak. 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási tervét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közfoglalkoztatási 
tervének megvalósítását, a 2012. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott 
pénzügyi keretein belül az anyagi lehetőségekhez képest biztosítani fogja. A 
2012. évi 118 főt foglalkoztató, 8 órás, 9 hónap időtartamú /2012.03.01-
2012.11.30/ Start-munkaprogram megvalósulását, a 2012. évi költségvetési 
rendeletben jóváhagyott közfoglalkoztatás terhére 1.195.587 Ft saját erő  
összegig támogatja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatás 2012. évi gyakorlati megvalósítására a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel a megállapodást írja alá. A 
munkáltatói jogokat 2012 év februárjától Pásztó Város Önkormányzata 
gyakorolja. 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2012. január 11. 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
 
        A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 


