Közfoglalkoztatás
2017.
•

Előzmények
–
–
–

•

Munkaügyi központ által támogatott közhasznú munkavégzés
Önkormányzatok által szervezett közcélú munka
Országos rendszerű közmunka programok

Okok
–
–
–

•

Elhúzódó euro-övezeti pénzügyi, gazdasági válság
Foglalkoztatás alacsony szintje
„Segély és ellátás helyett munka és bér” irányvonal meghirdetése

Célok
–
–
–

Elsődleges munkaerőpiacról kiszorulók védelme
Foglalkoztatás szintjének emelése
Paradigma váltás – a munka alapú társadalom megalapozása

A közfoglalkoztatás alapvető
jellemzői
•
•
•
•
•
•

Közfoglalkoztató
Közfoglalkoztatott
Állam
Támogatás
Munkaerő közvetítés
Kötött munkaügyi szabályok
–
–
–

Határozott idő – a támogatások hosszára és a foglakoztatási szerződésekre is
Rögzített bérek
Meghatározott célrendszer

A közfoglalkoztatás alapvető
jogszabályai
• 2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról

• 375/2010. (XII.31.) kormányrendelet
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

• 170/2011. (III.24.) kormányrendelet
a közfoglalkoztatásban alkalmazandó bérek megállapításáról

• 320/2014. (XII.13.) kormányrendelet
az állami foglalkoztatási szerv hatósági feladatairól

• Költségvetési törvények

az adott évben a közfoglalkoztatásra fordítható kiadások nagyságrendjét adják meg

+

A Belügyminisztérium évente megújuló Eljárás rendjei a közfoglalkoztatás
támogatási szabályairól

A közfoglalkoztatási támogatások
típusai
• Hosszabb időtartamú

az önkormányzati, civil területek meghatározott tevékenységeire, decentralizált
keretből, járási hivatallal kötött szerződés alapján

• Startmunka programok

meghatározott célú támogatás (belvízelvezetés, mezőgazdaság, belterületi közút,
illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése, földút, bio- és megújuló energia, helyi
sajátosság), a BM döntése szerint, elsősorban önkormányzatoknak, a járási hivatallal
kötött szerződés alapján

• Országos programok

meghatározott közfoglalkoztatók programjai (vízügyi igazgatóság, nemzeti parkok,
rendőrség, katasztrófavédelem, állami erdészet, karitatív, valamint egyházi
szervezetek) a BM döntése szerint, a Kormányhivatallal kötött szerződés alapján

• Egyedi, kiemelt, célprogramok

az „Ős-Dráva” program, „Vályogvető” program, „Hajléktalan” program, „kazán
program”, stb. - egyedi döntések és egyedi szerződési feltételek mellett

T.
Közfoglalkoztatás – Baranya megye
hagyományos országos

2014.
Millió Ft

2015.
fő

Millió Ft

2016.
fő

Millió Ft
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65

123

93

országos közfoglalkoztatás

1 317
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mezőgazdaság
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4 139
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téli és egyéb / start plusz
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0

0

6

2

helyi sajátosság
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belvízelvezetés
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földutak rendbetétele

424

1 011

464
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illegális hull. lerakó megszünt.

133
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közúthálózat javítása
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1 136

1 013

bio és megújuló energia

0
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start mintaprogramok
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7 265

Ős-Dráva program
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0

0

Vályogvető program
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0

0

0

0

Önkormányzati út őr program

0

0

7

20
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Varrodai mintaprogram

0

0

0

0
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20

Állatállomány bővítő program

0

0

0

0

16

6

egyéb mintaprogramok

493
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125

126

295

241

speciális pilot program

0

0

0

0

30

25

2 148

9 696

4 623

12 605

7 118

7 528

96

1077

26

49

7

10

11 462

23 398

15 801

22 572

18 198

16 684

hajléktalan országos

Közfoglalkoztatás központi keret
Dec. keret

hosszabb időtartamú közf.

egyéb (szocföld,képzés,civi pfű)
Év összesen

A közfoglalkoztatás 2016. évi céljai
1040/2016. (II.11.) Korm. határozat
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Start-munkaprogramok folytatása, kiterjesztése
Az elsődleges munkaerő-piacról kiszorultak foglalkoztatásának növelése
A munkaerő-piaci integrációhoz szükséges szolgáltatások nyújtása
Értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a települések
önfenntartását, vagy az egyének szociális, mentális, társadalmi
beilleszkedését segítő programok
Természeti és épített környezet védelme
Vasúti pálya-, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartása
A kulturális örökség elemeinek megóvása, jelenleg gondozatlan sírkertek,
sírhelyek rekonstrukciója
A helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés
minőségének javítása
Rendezett közösségi terek kialakítása – karitatív szervezetek bevonásával
Helyi sajátosságokra, zártkerti területekre épülő fejlesztések

A közfoglalkoztatás 2016. évi céljai
1040/2016. (II.11.) Korm. határozat
•
•
•
•
•
•
•

Roma lakosság lakhatását, társadalmi integrációját segítő programok
A büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi
beilleszkedésének elősegítése
Közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonása a területi vízrendezési, vízkárelhárítási, feladatokba
Szociális szövetkezetek alakulásához szükséges stabil gazdasági alap
megteremtésének elősegítése
Az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek
alakításának segítése
Területi és szezonális munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítése
A vidék lakosságmegtartó képességének növelése.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás

• Célja:
•
•

•

•
•

minél több munkára képes, aktív korú, szociálisan rászoruló

ember számára biztosítson értelmes munkalehetőséget
Alanya:
közfoglalkoztató
Forrása:
Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás
kiadásai” előirányzata megyére decentralizált kerete
Formája:
vissza nem térítendő támogatás
- bérköltség (bér + szociális hozzájárulási adó)
- közvetlen költség (munkaruha, m.járás, m.szállítás,
foglalkoztathatósági szakvélemény, m.eszközök)
- anyagköltség
Mértéke:
- bérköltség max. 100 %-a
- közvetlen+anyagköltség a bérköltség max 20%-áig
Időtartama: határozott idejű, maximum 12 hónap

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás
alanya lehet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel
rendelkező társulása,
költségvetési szerv,
egyházi jogi személy
civil szervezet,
közhasznú jogállású szervezet,
az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával
megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott
gazdálkodó szervezet,
vízitársulat,
erdőgazdálkodó,
szociális szövetkezet
vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete
tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával,
vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény
állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában,
a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján
kijelölt közérdekű szolgáltató

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás
A közfoglalkoztatók tevékenysége:
•
•
•
•

•

törvényben meghatározott feladat, törvény által előírt állami feladat,
a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező / önként vállalt
feladat,
a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező / önként vállalt
feladat,
a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális örökség megóvása,
építészeti örökség védelmével összefüggő, természet-, környezet- és
állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a
polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és
belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút
fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó
szükségletek kielégítését szolgáló feladat,
a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő
feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul,
ha arra törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy
kormánytisztviselői szolgálati jogviszonyt

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás
Helyi közfeladatok (önkorm.tv) 1.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők, a közvilágítás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet és a közművelődés támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési
támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás
Helyi közfeladatok 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás,

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás
közhasznú tevékenység (Civiltv.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, rehabilitációs
tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, (a kivételekkel),
közrend és közlekedésbiztonság védelme,
ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez,
fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

Eljárási szabályok és ügyintézés
• A támogatás kérelem útján igényelhető.
•

A kérelmet az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához kell írásban
benyújtani.
• A kérelemnek tartalmaznia kell:
- kérelmező adatait
- a tervezett feladatok meghatározását,
- az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatát, az igényelt összeget, célját
- a tervezett közvetlen és anyagköltségek részletezését
- a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként,
- a foglalkoztatás időtartamát (kezdés, vége),
- a bérköltség-támogatás összegét,
- a munkatervet, a közfoglalkoztatás ütemezését és
- a kérelmező egyéb nyilatkozatait
• A kérelem kötelező mellékletei:
munkaerőigény-bejelenő lap, szükséges hatósági engedélyek, alapító okirat,
aláírási címpéldány, NAV köztartozás-mentesség igazolás, közfeladat
ellátására vonatkozó megállapodás (önkormányzattal)
Kérelem minta letölthető:
http:/kozfoglalkoztatas.kormany.hu/dokumentumok/Iratminták, nyomtatványok
Munkaerőigény, foglalkoztató adatlap letölthető:
www.munka.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai
Cím
•
•
•
•
•
•
•

Telefon Osztályvezető

7621 Pécs, Zrínyi u.11.
72/512-812 Stemler Beáta
7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 9/1. 72/582-300 Götzerné Páva Mária
7700 Mohács, Jókai u.2.
69/795-231 Józsa-Dénes Zsolt
7960 Sellye, Korongi tér
73/580-930 Czupy György
7800 Siklós, Felszabadulás u. 88. 72/579-895 Pohl József
7940 Szentlőrinc, Kossuth u.16. 73/371-333 Csendes Istvánné
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 25.
73/514-072 Keszeg Edit

E-mail címek:
Nyitvatartási időszak:

(varosnev).foglalkoztatas@baranya.gov.hu
BAMKH honlap

Elszámolható / tervezhető költségek
• Bérköltség
• Bér + járulék: maximum 100 %
170/2011. (VIII.24.) kormányrendelet
– Közfoglalkoztatási bér
79.155 Ft/hó
81.530 Ft/hó
– Garantált közfoglalkoztatási bér
101.480 Ft/hó 106.555 Ft/hó
– Munkavezetői közfoglalkoztatási bér
87.090 Ft/hó
89.705 Ft/hó
– Munkavezetői garantált közfoglalkoztatási bér 111.660 Ft/hó 117.245 Ft/hó
• Nem elszámolható:
jutalom, prémium, táppénz, szabadságmegváltás,étkezési hozzájárulás, ruhapénz

• Közvetlen költség
• Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége(munkaruha, köpeny, bakancs,stb.)
• Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége (kalapács, ásó, stb.)
• Munkába járással kapcsolatos utazási költség (települések között!, a foglalkoztatót
terhelő utazási költség hányad)
• Munkás szállítás költségei
• Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége
• Anyagköltségek (homok, textília, szeg, stb.)
• Mértéke: a bérköltség összegének maximum 20%-áig terjedhet.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás

Közfoglalkoztatási jogviszony
•
•

•

elsősorban foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosult személy
közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása
2015. augusztus 1. napjától közfoglalkoztatási jogviszony létesíthető azzal a
személlyel is, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként
történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be (továbbiakban: elismerést kérő)
valamint a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli
állampolgárral, amennyiben adataikat a járási (fővárosi kerületi) hivatal
nyilvántartásba vette
2016. június 8. napjától támogatás nyújtható azon álláskereső személy napi
4-8 órás (rész)munkaidőben történő foglalkoztatásához is, akinek legalább
negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs
szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában vagy
fogyatékossági támogatásban részesül

• a Járási Hivatal által közvetített személy

A kérelem elbírálása, döntés-előkészítés, döntés
•
•

•
•
•
•
•

A kérelem elbírálása a Járási Hivatalnál történik, a rendelkezésre álló
adatok alapján, valamint a mérlegelési szempontok figyelembe vételével.
Az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal az ügy érdemében
+ hatósági szerződést köt, vagy
- elutasító határozatot hoz (nem felel meg a feltételeknek vagy
mérlegelési jogkörben)
A hatósági szerződés akkor lép hatályba, ha azt mindkét fél aláírta.
A foglalkoztatás a hatósági szerződésben rögzített időponttól kezdhető meg
Foglalkoztatni csak a munkaerő-igényre közvetített személyeket lehet.
A támogatás alatt a kieső személyek pótolhatóak – új munkaerőigény
alapján
A szerződéskötéskor fennálló körülmények lényeges változása esetén,
illetve, ha az ügy szempontjából jelentős új tény merül fel, a szerződés
módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A szerződés módosítására a
felek közös megegyezésével, írásban kerülhet sor

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás lebonyolítása
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Elkülönített bankszámla nyitása
Minden bankszámlára vonatkozó, a bank által igazolt, felhatalmazó
nyilatkozat
Előleg kiutalása a Járási Hivatal által, a megadott bankszámlára
Közfoglalkoztatási szerződés kötés az érintettekkel + Munkaköri leírások
Helyes közfoglalkoztatási bér megállapítása
Jelenléti ívek, munkanaplók, szabadság nyilvántartás vezetése
Bérfizetés
Költségek felmerülése
Bér és költség elszámolás benyújtása minden követő hó 15-ig
- bérelszámoló lapok + a bér átutalás, és a járadék megfizetés igazolása
- az eredeti költség számlák és az azok megfizetését igazoló bizonylatok
- előre haladási jelentés
Támogatások elfogadott költségeire vonatkozó támogatási összegek
utalása a Járási Hivataltól, a közfoglalkoztató által megjelölt bankszámlára
Záró beszámoló összeállítása a közfoglalkoztató által a program
befejezésekor

Ellenőrzés
•
•
•
•
•
•
•

Belügyminisztérium
Kormányhivatal
Járási Hivatal
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség
Szakhatóságok
NAV
Rendőrség

Hatósági ellenőrzés
•

Mi valósult meg? Milyen minőségben valósult meg?
–
–

•

Megvalósulás ?=? kérelemben lefektetett célok
Értékteremtő, vagy a munkát és költséget újratermelő módon

Szabályszerű körülmények között valósult meg?
–

–

Szerződési feltételek
• Szerződésben vállalt kötelezettségek, határidők teljesülése, létszámfeltöltés,
foglalkoztatás,
• Adatszolgáltatási, jelentési, monitoring kötelezettségek teljesítése, valódiságtartalma
Pénzügyi szabályok
• Pénzügyi szabályok, elszámolás-technikai követelmények betartása, (előleg, bevétel)
• Számlák tartalma, alaki követelmények megléte, utalások megtörténte,
• Nagy értékű eszközök nyilvántartása, elidegenítési tilalom betartása

– Foglalkoztatás szabályszerűsége, körülményei
•
•
•
•
•
•
•

Közfoglalkoztatási szerződések
Bérek szabályszerű megállapítása (garantált bérhez szakképesítési követelmény)
Munkaköri leírások
Jelenléti ívek
Munkanapló
Szabadság nyilvántartás
Munkaruházat és védőeszközök biztosítása

Közfoglalkoztatás – 2017.
Végezetül egy igen hasznos weboldal a közfoglalkoztatásról:

http:/kozfoglalkoztatas.kormany.hu
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Pécs, 2017. 01. 18.

