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Ikt.sz.: H/2514/2022.                        Előterjesztés száma:  6/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: 
Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Közfoglalkoztatási 

Terve  

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva:  

Javasolt meghívott: 

 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Magyarország Kormánya a foglalkoztatás fellendítése érdekében állami támogatást nyújt a 

költségvetésből olyan helyi és országos programok megvalósítására, amelyekben a résztvevő 

foglalkoztatók munkalehetőséget teremtenek a regisztrált álláskeresőknek, ezzel is elősegítve az 

elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérésüket. 

 

A Közfoglalkoztatási Terv elkészítése az önkormányzatoknak nem kötelező feladata ugyan, de annak 

érdekében, hogy Szada Nagyközség Önkormányzata a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak 

minél eredményesebben tehessen eleget, célszerű már az év elején ütemezni és meghatározni az 

ellátandó közfeladatok körét, illetve azok költségeit a teljes évre vonatkozóan. 

 

A Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletében a következőket rendelte el: 

 

2. § (1) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér 

a teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.” 

 

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 704/2021. (XII. 

15.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatottak 2022. évi bruttó munkabére: 

 

Közfoglalkoztatás jellege 2023. évi bér Ft/hó 

8 órás közfoglalkoztatási bér                   116.000,- 

 

2018. január 1. napjától a szakképzettséggel rendelkező munkakeresők a közfoglalkoztatási programban 

már nem vehetnek részt. Az Önkormányzatnál szakképzettség nélküli, középfokú végzettséget igénylő 

ellátatlan munkakör nincs, így 2023. évre középfokú végzettségű közfoglalkoztatott alkalmazásával nem 

indokolt tervezni. 

 

2022. évben a közfoglalkoztatási program keretében - 2022.02.28 napjáig tartó időszakban hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás keretében - 2 fő közfoglalkoztatott dolgozónk volt, amelyre a támogatás 

mértéke 60% volt. 

Ez a 2 fő közfoglalkoztatott elhelyezkedett a versenyszférában, az utána következő időszakban, 

hivatkozva a nagyon alacsony közfoglalkoztatási bérre (bruttó 100.000 Ft/fő/hó) nem volt jelentkező, és 

egyeztetve a Gödöllő Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával erre igen kicsi az esély, mivel nincs 

jelentkező. A továbbiakban is ajánlatos 2 fővel tervezni.   

Jelen előterjesztés készítésekor a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya még sem előzetes szerződés-

tervezetet, sem előzetes keretösszeget nem küldött részünkre. A 2023. évre 2 fő szakképzetlen 

munkavállaló közfoglalkoztatási programon belüli foglalkoztatásával célszerű tervezni. 

 
2 fő szakképzetlen munkavállaló esetén az elnyerhető támogatás előzetes becslése:  

[(bér x járulék) x támogatás időtartama x támogatás mértékével x létszámmal)] 

 

(116.000 Ft x 1,0975) x 12 hó x 0,6 % x 2 fő = 1.833.264 Ft 

 

A közfoglalkoztatási programban való részvételhez, a támogatás elnyeréséhez továbbra is szükséges, 

hogy az Önkormányzat kérelmet nyújtson be a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 

Hivatalának Foglalkoztatási Osztályához. A támogatásról a Foglalkoztatási Osztály dönt, és 

gondoskodik a közfoglalkoztatásban résztvevők kiközvetítéséről is.  

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

Szada, 2023. január 3. 
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HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2023.(I.26.) KT- határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi 

Közfoglalkoztatási tervét a 6/2023. számú előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a jelen döntésének megfelelő 

költségvonzat beépítéséről az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Jogszabályi hivatkozás: 

 

• A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8.§ (4) 

bekezdése 

• A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáráról szóló 2011. évi CVI. törvény   

• A Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról 2. § (1) bekezdése 

               

 

 

 


