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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2008. december 15-én fogadta el az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényt, mely törvény a Kormány „Út a munkához” programjával
összhangban alapvetően átalakítja a szociális ellátórendszert. A jogalkotó a módosítás révén – a szociális
biztonsághoz való jog garantálása mellett – biztosítani kívánja az aktivitás megőrzését és az öngondoskodás
elvének erősítését.
A program kiemelt célja, hogy a korábban rendszeres szociális segélyben részesülő munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
A szociális törvény módosításával 2009. január 1-től a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú
személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az
önkormányzati ellátásoknak.
Mindez kifejeződik a törvény elnevezésében is, az „Aktív korúak ellátása”, melynek szabályai jobban
figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, a képességeket, a munkára való ösztönzést.
Az ellátásra jogosultak közül
1.
a munkavégzésbe bevonhatók
o
közfoglalkoztatásban vesznek részt, és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint
szociális szolgáltatások járnak részükre;
o
amennyiben a közfoglalkoztatásban nekik fel nem róható okból nem tudnak részt venni
pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket.
b)
a képzésbe bevonhatók esetén a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki a 35. életévét
nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt
venni, mely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy szakképzés megkezdéséhez
kompetenciák megszerzésére irányul.

c)

A képzés megszerzésének idejére – ha keresetpótló támogatást nem állapítanak meg részükre –
rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket.
munkavégzésre nem köteles személyek /egészségkárosodottak, az 55 év felettiek, illetve azon
személyek, akik 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül GYES-ben, GYED-ben, GYÁSban és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben pl.: bölcsőde, óvoda, iskolai
napközi stb. nem tudják biztosítani/ továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak, számukra a
közfoglalkoztatásban való részvétel nem kötelező, de az 55 év felettiek, illetve a 14 éven aluli
gyermeket nevelők dönthetnek úgy, hogy inkább dolgozni szeretnének. Ez esetben erről az
önkormányzattal – ha az közcélú foglalkoztatásukat biztosítani tudja – 1 év időtartamra
megállapodást kötnek, de akkor már nem a rendszeres szociális segély, hanem a rendelkezésre
állási támogatás illeti meg őket és az arra vonatkozó együttműködési kötelezettséget kell
teljesíteniük.
A rendszeres szociális segély továbbra is család típusú marad, azaz egy családból csak 1 fő
részesülhet ellátásban. A segély havi összege a család szerkezetétől és jövedelmétől függően a
nyugdíjminimum 90 %-ától /jelenleg: 25.650,-Ft/ – a nettó minimálbér összegéig /jelenleg:
57.815,-Ft/ terjedhet. A rendszeres szociális segélyben részesülők a segély folyósításának
feltételeként továbbra is kötelesek együttműködni a Családsegítő Szolgálattal.

A közfoglalkoztatásban vagy képzésben részt vevő személyeket a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ álláskeresőként nyilvántartásba veszi, és velük álláskeresési támogatást köt. Ennek keretében ezek
a személyek képzésben és közfoglalkoztatásban vesznek részt. A közfoglalkoztatás feltételeit a települési
önkormányzatok biztosítják.
A közfoglalkozatás hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatoknak 1 éves időtartamra
közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, melynek határideje február 15. /2009. évben: április 15./
A közfoglalkoztatási terv a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás /a továbbiakban:
Társulás/ tanácsának korábbi döntése alapján kistérségi szinten került elkészítésre. A Társulás
Munkaszervezete alapján elkészített közfoglalkoztatási tervet a Társulási Tanács 2009. március 25-ei
tanácsülésén elfogadta, de szükséges a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a tervnek az
adott településre vonatkozó rendelkezéseinek jóváhagyására, elfogadására.
2008. december 15-től 2009. március 31-ig a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal együttműködésben megvalósuló „A hátrányos helyzetű, tartós
munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű
települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló közmunka programjára” elnevezésű téli
közmunkaprogramban vett részt a kőszegi kistérség 12 települése. Az elnyert támogatásból átlagban 30 főt
/köztük két bozsoki személyt/ foglalkoztatott a Társulás.

A képviselők részére megküldésre került közfoglalkoztatási tervből látható, hogy 2008. évben a településen
nem volt rendszeres szociális segélyben részesülő személy, és a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ adatszolgáltatása alapján 2009. évre nincs közfoglalkoztatásba bevonható személy.
Fentiek ellenére a tárgyalandó közfoglalkoztatási terv tartalmaz Velemet is érintő rendelkezéseket:
egyrészt a Bozsok és Velem községek Körjegyzőségén megüresedett ügykezelői állás pótlására egy
adatrögzítői státusz, másrészt egy kommunális dolgozó foglalkoztatása is betervezésre került.
A terv – az igények az igények és lehetőségek függvényében – módosítható.
A Társulási Tanács a 14 település közfoglalkoztatásának megszervezésére a Társulási Megállapodásban
rögzítettek alapján a Társulás Munkaszervezetét bízta meg. A munkáltatói jogokat a munkaerő-igényt
bejelentő gyakorolja.
A közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrást, pénzeszközátadás formájában, az állami támogatás
megigénylésére jogosult önkormányzat 100%-ban havi elszámolás alapján, utólag biztosítja. A
közfoglalkoztatáshoz az állam 95 %-ban járul hozzá, és 5 %-os önkormányzati önerő szükséges.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a csatolt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

HATÁROZAT-TERVEZET
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszeg
Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása
2009. évi közfoglalkoztatási tervét a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Horváth Miklós polgármester
Határidő: azonnal

A szavazás módja: nyílt szavazás, a határozat elfogadásához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselő-testület egyszerű többségű /a jelen lévő
képviselők több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2009. április 1.

/: Dr. Görög István sk.:/
körjegyző

/: Nagy Kálmánné sk.:/
igazgatási ügyintéző

