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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. évben kettő hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot bonyolítottunk le, 

mely 2019. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig tartott. A program keretében 19 főt 

foglalkoztatott az önkormányzat. Az időszakban történtek személyi változások, azonban a 

létszám minden esetben fel volt töltve. A programokhoz 70 %-os támogatást biztosítottak.  

 

A 2020. március 9-étől 2021. február 28-áig tartó közfoglalkoztatási programban 8 fő kerül 

alkalmazásra, a támogatási arány önkormányzatunk esetében továbbra is 70 %-os. 

 

Ebben a foglalkoztatási programban is a tavalyi évhez hasonló feladatokat kívánunk 

végrehajtani. A csapadékvíz-elvezetés, árokásás és -tisztítás, járdák, közutak karbantartása, 

erdőművelés mellett köztisztasági feladatok (közterületek tisztántartása, fűnyírás, 

parkgondozás, parlagfűmentesítés) végzésével is számoltunk. A feladatokat 8 fő 

segédmunkás, melyből 1 fő egyéb segédmunkás lesz munkavezető látná el.  

 

A munkavégzés időtartamára közfoglalkoztatási bér jár, ami továbbra sem változott a korábbi 

évekhez képest. A közfoglalkoztatási minimálbér 81.530 Ft a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint, míg a munkavezető bére a 

Rendelet 2/A § (1) bekezdés a.) pontja alapján 89.705 Ft. A 8 fő közfoglalkoztatási béréhez – 

5.918.654 Ft bér és járuléktámogatás elnyerése érdekében - a 2020. évi költségvetésben 

1.902.425 Ft saját forrást kell biztosítani, 2020. december és 2021. január-február hónapjára 

pedig 634.142 Ft önerővel tervezünk.  
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A fentiekre figyelemmel javasoljuk, hogy szíveskedjenek a község 2020. évi 

közfoglalkoztatási programról szóló határozati javaslatot elfogadni. 

 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 

 

Sárpilis község 2020. évi közfoglalkoztatási programjának 

jóváhagyására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott feladat- és 

hatáskörében eljárva támogatja kérelem benyújtását – a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási 

Osztálya 2020. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható 

decentralizált kerete terhére – hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatására a 2020. március 9-e és 2021. 

február 28-a közötti időszakra vonatkozóan. 

 

A biztosított 8 fő foglalkoztatásához, melynek bekerülési költsége 

8.455.220 Ft, melyhez szükséges 5.918.654 Ft támogatás elnyerése 

érdekében a 30 %-os önkormányzati önerőt az alábbiak szerint 

biztosítja: 

a) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének közfoglalkoztatási 

önerő kerete terhére 1.902.425 Ft-ot, míg 

b) az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 634.142 Ft 

tervezését irányozza elő.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Köbli Kata aljegyző 

   (a határozat megküldéséért) 
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                                  Bátaszéki KÖH hatósági iroda 

                               Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

                                  irattár 
 

 


