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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
   A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, elvileg támogatja még jogszabályilag a rövid időtartamú 4 órás 
közfoglalkoztatási formát, gyakorlatilag hasonlóan a 2012-es évhez, előzetes 
információink alapján a  Munkaügyi központok csak a hosszabb 6-8 órás, 1-12 hónap 
időtartamú közfoglalkoztatást fogják az idei évben is támogatni. A jelenleg hatályos 
többször módosított 170/2011.(VIII. 24.) Korm. rend. 1.§(1) bekezdése alapján, 2013. 
január 1-től a közfoglalkoztatási bér 75.500-Ft-ra /nettó 49.453 Ft/, valamint 2.§ (1) 
bekezdése alapján, a garantált közfoglalkoztatási bér 96.800-Ft-ra /nettó 63.404 Ft/ 
emelkedett. A kormányrendelet 2/A.§-sal egészült ki, mely lehetővé teszi a 
közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetők, magasabb bérezési 
lehetőségét. Végzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén teljes munkaidőben 
83.050 Ft /nettó 54.398 Ft/, szakképesítést igénylő munkakör betöltése estén teljes 
munkaidőben 106.480 Ft /nettó 69.744 Ft/. Ezt az új mértéket jogszabály szerint, a 
januári bérekben kell először alkalmazni, tehát ezen összeg már a februári 
bérkifizetésekben érvényesül. A megemelkedett közfoglalkoztatási bér, és a garantált 
közfoglalkoztatási bér munkáltató általi kifizetése kötelező. Jelenleg három, az 
átmeneti téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó áthúzódó programunk van, 2013. január 
31-ig 15 fő, 6 órás, 85%-ban támogatott, 2013. február 28-ig 17 fő, 8 órás, 85%-ban 
támogatott, 2013. január 31-ig 5 fő, 8 órás, 70%-ban támogatott. Ezen projektekre 
bérkompenzációs igényünket a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjához 2013. január 15-én benyújtottuk 180.611 Ft különbözeti értékben. 
Remélhetőleg, ezen összeg is finanszírozásra kerül.  
   2012-ben benyújtott és támogatásban részesült „Pásztó Város Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása közmunkával” című 
projektben 118 fő, 9 (kilenc) hónapos foglalkoztatását valósítottuk meg. 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 34671  fm, tehát közel 35 km 
hosszon történő kitisztítására, továbbá az illegális hulladéklerakó helyek 
megszüntetésére az önkormányzat tulajdonában lévő területein, Pásztó Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be, 151 fő foglalkoztatására 2013.02.01-től 
2013.12.31-ig 11 hónapos időtartamra. A projekt összköltsége a közfoglalkoztatási bér 
emelkedésével 200.363.856  Ft. A pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt csak a 
foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési hozzájárulás 1.841.862 Ft jelent. A 
közmunkaprogram gyakorlati megvalósítását, hasonlóan a tavalyi évhez, külön 
megállapodás alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. fogja 
végezi. A pályázatnak köszönhetően kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, valamint 
munka-és védőruházat, 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.  
Itt kell megemlíteni, hogy a pályázat a jövőben, csak úgy fogja a munka-és 
védőruházatot támogatni, amennyiben a közfoglalkoztatottak részére átadott munka-és 
védőruházat juttatásának rendjét, szabályait (használat, kihordási idő stb.) ún. 
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munkaruha-szabályzatban rögzítjük. A 2012. évi I. törvényben (az új Munka 
Törvénykönyvében) semmi utalás nincs munkaruhára. Amiből az következhet, hogy 
nem kötelező munkaruhát biztosítani. A munkaruha juttatás rendjét eddig is a 
foglalkoztatók saját belső szabályzataikban, kollektív szerződésben stb. rögzítették. 
Önkormányzatunk betervezte a jövő évi startmunka projektjeibe, az alkalmazásra 
kerülő közfoglalkoztatott dolgozói részére a munka ruházat biztosításának lehetőségét, 
amennyiben azt a program támogatja. Támogatás esetén természetesen a munkaruha 
juttatás rendjét a megkötendő munkaszerződéseink mellékleteként rögzíteni fogjuk. A 
munkaruházat nem támogatása esetén Önkormányzatunknak, nem áll módjában, a 
munkavégzéshez munkaruházatot biztosítani. 
Jó hír, hogy az első körben 2012. december 7-én a Salgótarjánban megtartott egyeztető 
értekezleten a Belügyminisztérium illetékesei, jóváhagyták a programban igényelt 
21.366.000 Ft értékű hulladékszállító konténeres autó vásárlása benyújtott igényünket. 
Természetesen ez még nem a végleges döntés, jelen pillanatban még folyik az 
országos összesítés az igényekre vonatkozóan, ami biztosan látható, hogy a 
közfoglalkoztatási program egy hónapot valószínűleg országosan „csúszik”, azaz 
leghamarabb 2013. március 1-ével kezdődhet. Remélhetőleg, ezen testületi ülés 
időpontjában, már konkrétabb dolgokról tudunk beszámolni a megvalósítandó, 
országos startmunka programunkra vonatkozóan. 
 
   2012 évben, átlagban 140-150 fő foglalkoztatását valósítottuk meg, jórészt a 118 fős 
Start-munkaprogramnak köszönhetően, melyhez a 2011. évi 50 fős startmunka 
mintaprogram révén csatlakozhattunk. A tavalyi 111 MFt-os támogatáshoz képest, 
ebben az évben 200.363.856 Ft-ra nyújtottuk be igényünket. Ez párhuzamosan azt is 
jelenti, hogy szociális oldalon a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 
önkormányzati önrésze (4560 Ft/hó/fő) 4-5 millió forinttal csökken majd, attól 
függően hány fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt foglalkoztatunk a 
programban. A tavalyi tendenciát alapul véve, ezen összeg reálisnak tűnik. 
Mindenesetre tény, minél nagyobb létszámú FHT-ést foglalkoztatunk, annál többet tud 
Önkormányzatunk a szociális oldalon kiadásként megspórolni, tehát minden 
tekintetben (munkanélküliség csökkentése, belvízelvezető rendszerek karbantartása, 
szociális kiadások csökkentése), érdeke Önkormányzatunknak, a városnak a 
közfoglalkoztatás, ilyen volumenű gyakorlati megvalósítása is. 
   A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek 
kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), 
biztonsági őri szolgálat) január-február hónapban, továbbá a városfenntartási feladatok 
zökkenőmentes biztosítása érdekében (téli közfoglalkoztatás) az idei 
közfoglalkoztatási programok tényleges beindulásáig, a munkaügyi központtal 15 fő 
85%-ban támogatott 6 (hat) órás közfoglalkoztatása 2012.12.12.-2013.01.31-ig /saját 
erő 281.621 Ft/, illetve 17 fő 85%-ban támogatott 8 (nyolc) órás közfoglalkoztatása 
2013.01.01-2013.02.28-ig /saját erő 575.516 Ft/, továbbá 5 fő 70%-ban támogatott 8 
(nyolc) órás közfoglalkoztatása 2012.07.09-től 2013.01.31-ig /saját erő 172.062 Ft/ 
van folyamatban, összesen 1.029.199 Ft saját erő erejéig az idei költségvetést érintően. 
A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek 
kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), 
biztonsági őri szolgálat) március hónaptól 15 fő foglalkoztatását kívánjuk 
megvalósítani. Ezen személyek alkalmazását előreláthatólag a munkaügyi központon 
keresztül 8 órás foglalkoztatás keretei között 70%-ban támogatottsággal kalkulálva, 15 
fő esetében 2013.03.01-től 2013.12.31-ig 10 hónapos időtartamra 4.404.695 Ft saját 
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erő biztosításával tudjuk megvalósítani. Ez mindenképpen költségkímélő az 
Önkormányzat számára, mivel csak kizárólag a hivatal leveleinek a kézbesítése évi 
5.868.450 Ft forintot tenne ki (2012. évi összesített adat), ha a Postahivatalon keresztül 
történne a küldemények eljuttatása. Bár ez az összeg idén a Járási Hivatal 
megalakulásával - az Okmányirodák levélforgalmára különös tekintettel - csökkeni 
fog. Fenti közfoglalkoztatási terv megvalósítására 2013 évben önkormányzatunknak 
mindösszesen 7.276 ezer Ft-ot szükséges biztosítani. Rehabilitációs hozzájárulást 
közfoglalkoztatottak után, továbbra sem kell fizetni a munkáltatóknak. 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó 
Városi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási tervét és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közfoglalkoztatási 
tervének megvalósítását, a költségvetési rendeletében jóváhagyott pénzügyi keretein 
belül az anyagi lehetőségekhez képest biztosítani fogja. A 2013. évi 151 főt 
foglalkoztató, 8 órás, 11 hónap időtartamú /2013.02.01-2013.12.31/ Start-
munkaprogram megvalósulását, a költségvetési rendeletben jóváhagyott 
közfoglalkoztatás terhére, legfeljebb 1.841.862 Ft saját erő  összegig támogatja, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatás 2013. évi gyakorlati 
megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel a 
megállapodást írja alá, valamint a munka-és védőruházatra vonatkozó juttatás rendjét, 
a közfoglalkoztatottakra vonatkozóan határozza meg. 
  
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2013. január 21. 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
 
        A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 


