
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. április 10. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Enying Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása 

Előterjesztő: Tóth Dezső polgármester
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző
A közfoglalkoztatási tervet véleményezte: Enying városi szociálpolitikai kerekasztala, Közép-

dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Enyingi 
Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a 
továbbiakban:  Szoctv.)  37/A.  §  (1)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a  települési 
önkormányzat  a  közfoglalkoztatás  hatékony  megvalósítása  és  az  álláskeresési 
megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási 
szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – egyéves 
időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít.

A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

• a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 
összetételét,
• a  részben  vagy  egészben  közfoglalkoztatás  keretében  ellátandó  közfeladatok 
megjelölését és várható ütemezését,
• a feladatok ellátásához szükséges létszámot, valamint
• a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A települési  önkormányzat  képviselő-testületének a  közfoglalkoztatási  tervet  évente 
február 15-éig, a 2009. évben április 15-ig kell elfogadnia. Ha a települési önkormányzat 
a  közfoglalkoztatási  tervet  az  előbb  említett  időpontig  nem  fogadja  el,  akkor  az 
elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár 
visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15%-át.

A  közfoglalkoztatási  terv  elkészítése  során  a  rendszeres  szociális  segélyezettekről 
rendelkezésre álló, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Enyingi 
Kirendeltsége  és  az  önkormányzat  intézményei  által  megküldött  adatok  kerültek 
felhasználásra.  Az  előzőekben  említett  szervezetek  jelzései,  észrevételei  beépítésre 
kerültek a közfoglalkoztatási tervbe.



A Szoctv. 37/A. § (1) bekezdésével, illetve Enying Város Önkormányzatának az egyes szociális 
ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendelete 31. § (2) a) pontjában foglaltakkal  összhangban a 
közfoglalkoztatási  terv tervezete előzetes véleményezésre megküldésre került  az állami 
foglalkoztatási  szervnek  és  a  helyi  szociálpolitikai  kerekasztalnak.  A  vélemények  a 
mellékelt anyagban találhatóak.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  állami  foglalkoztatási  szerv  és  a 
szociálpolitikai  kerekasztal  véleményének  ismeretében  Enying város  2009.  évi 
közfoglalkoztatási tervét elfogadni szíveskedjék.

Enying, 2009. április 08. 

 Tóth Dezső 
polgármester

Határozati javaslatok

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (…....) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a határozat 
mellékletét  képező  „Enying  város  közfoglalkoztatási  terve  2009.  évre”  című  tervet 
elfogadja, egyben kijelenti, hogy a rendszeres szociális segélyezettek közfoglalkoztatását 
2009. évben nem tudja biztosítani.

Megbízza  a  Polgármestert,  hogy  az  elfogadott  közfoglalkoztatási  tervet  5  napon belül 
küldje  meg  a  Magyar  Államkincstárnak,  továbbá  felhatalmazza,  hogy  a  rendszeres 
szociális  segélyezettek  közfoglalkoztatásra  vonatkozó  igényeivel  kapcsolatban  a 
kérelmezőket tájékoztassa jelen döntésről.

Egyben  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét  a  Közfoglalkoztatási  Tervben 
foglaltak végrehajtásával.

Határidő: a közfoglalkoztatási terv kincstárnak való megküldésére 2009. április 20.
egyebekben folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (…....) számú határozata:

Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy benyújtja  a 
„Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának  támogatása”  elnevezésű  pályázatot  a 
Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központhoz.  A  közfoglalkoztatás-szervezői 
tevékenység 2009. május 1. napjától 2010. március 31. napjáig tart.

A döntés a költségvetést nem érinti, a képviselő-testület a Szolgáltató Intézmény létszámát 
2009. május 1. napjától – sikeres pályázat esetén – 1 fővel megemeli. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Viplak Tibor EVSZI vezető
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