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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2009. december 22-ei ülésen hozott 425/2009. /XII.22./ 
számú határozatában a 2010. évi Közfoglalkoztatási tervet elfogadta és annak 
megvalósításával a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta 
meg.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 37/A. §-ának (4) bekezdése az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
 
„ A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt 
közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám 
 
a)  2000 fő feletti lakosságszámú településeknél 10%-át, 
b) 2000 fő, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérő mértékű bővítését,  
 
illetve csökkentését eredményezi.” 
 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször 
módosított 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 19.§-ának (2) bekezdése szerint fél 
év végéig van lehetőség, de a bekövetkezett jogszabályi változások és az ehhez 
kapcsolódó helyi igények szükségessé teszik a közfoglalkoztatási terv 
módosítását. 
 

Az Szt. 36.§-ának (2) bekezdése lehetővé teszi 
 
„ Közcélú munkavégzés keretében 
 
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat 
jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, 
 
b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, 
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, 
továbbá, 
 
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági 
társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi 
szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a 
települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik látható el.” 

A Rendőrségről szóló többször módosított 1994. évi XXXIV. törvény, a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször 
módosított 1996. évi XXXI. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény kötelezően ellátandó állami és helyi 
önkormányzati feladatként írja elő a közbiztonság és a közrend védelmét, 
valamint a helyi tűzvédelemről történő gondoskodást.  

Ezen közös feladatok elvégzésének elősegítése érdekében merült fel közcélú 
munkaerő igény a Pásztói Rendőrkapitányság és az Önkéntes Tűzoltóság Pásztó 
részéről, mely igények realizálására, mellékelt megállapodások megkötésére a 
Képviselő-testület jóváhagyásával kerülhet sor. 



 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének 
módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Közfoglalkoztatási 
tervet módosítja és az eredetileg tervezett 236 fő foglalkoztatásának pénzügyi 
terhére, biztosítja 2010 évben a Pásztói Rendőrkapitányság és az Önkéntes 
Tűzoltóság Pásztó részére, igény szerint közcélú foglalkoztatottak alkalmazását 
a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint megállapodások alapján, mely 
megállapodások aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: 2009. február 16. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2010. február 5. 
 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
 
 
        A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 
 
 
 
 


