BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET
ALPOLGÁRMESTERE
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XIII.
Kerületi Önkormányzat Közfoglalkoztatási
tervének felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!
A közfoglalkoztatás rendszere 2011-től jelentős átalakuláson ment át. Ez alapvetően érintette
a közfoglalkoztatás célrendszerét, eszközeit, az igazgatási, valamint a finanszírozási rendszerét.
Napjainkban is folyamatosan napirenden van a közfoglalkoztatás kérdése, előnyei, hátrányai.
A közfoglalkoztatási terv elkészítése az önkormányzatoknak nem kötelező feladata. A
rendszerben való gondolkodás, az eszközök összehangolása érdekében továbbra is készítünk
tervet, és ennek szellemében szervezzük munkánkat. Megfelelő eszköz a közfoglalkoztatás
sajátosságainak bemutatására. Bemutatja helyi szinten a közfoglalkoztatási rendszer
„szükségességét”. Kimutathatóvá teszi annak hatásosságát, továbbá hatékonyságát.
Megismerteti, hogy mennyire hatásos egyes társadalmi problémák kezelésére, valamint a
kitűzött célok elérésére fordított források és az élért eredmények közötti egyensúly
fenntarthatóságára.
A Képviselő-testület 26/2016.(II.11.) Ö.K. határozattal fogadta el a 2016. évi
közfoglalkoztatási tervet. Az előterjesztésben bemutatjuk a 2016. év helyi közfoglalkoztatás
tapasztalatait, és a helyzetelemzés alapján javaslatot teszünk a 2017. év közfoglalkoztatási
tervére.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2017. évre vonatkozóan is a központi költségvetés
határozza meg a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály kerületi
kirendeltségének azt a költségvetési keretösszeget, melyet kerületünk a tárgyévben
felhasználhat.
A Közfoglalkoztatási terv végrehajtását befolyásolja a médián keresztül megjelentetett várható
„intézkedések” hatásai. A teljes munkaidőben dolgozók 79 155 helyett 81 530 forintot fognak
kapni. A középfokú végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörökben 101 480 forintról
106 555 forintra emelnek. A közfoglalkoztatási rendszer – Nemzetgazdasági Minisztérium
által- tervezett szigorítása: 3 éven belül csak 12 hónapig lehessen dolgozni, 25 év alattiak
foglalkoztatását kizárnák. Mindezekről a változtatásokról januárban tárgyalhat a kormány.
Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk eredményesebben végezze a közfoglalkoztatást, s a
tartós munkanélküliek nagyobb létszámban kerüljenek közfoglalkoztatásba, minden év elején
javaslatot teszünk az ellátandó közfeladatok körére, azok ütemezésére. Továbbra is fontosnak
tartjuk a munkaügyi kirendeltséggel való együttműködést. A tartós munkanélküliekről való
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gondoskodás közös felelősségen alapul, a közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség
közvetítésével valósulhat meg.
A közfoglalkoztatás költségvetési vonzata 2017. évi költségvetésben a 7201 címrenden
szerepel.
A helyi Közfoglalkoztatási Terv felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a Szociális Kerekasztal
megtárgyalta. Megvalósítását támogatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és
fogadja el.

Határozati javaslat:

az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) elfogadja a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terv felülvizsgálatáról
szóló beszámolót;
b) elfogadja a 2017. évre szóló helyi Közfoglalkoztatási
Tervet.

Határozathozatal módja:

Budapest, 2017. január „

egyszerű többség

„.

Holopné Schramek Kornélia

Készítette:

Szociális és Köznevelési Osztály

Megtárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Láttam:
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
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BEVEZETÉS

A közfoglalkoztatás konszenzuson alapuló alapvető céljai a szegénység enyhítés, a
munkaszocializáció illetve munkateszt, valamint az elsődleges munkaerőpiacra történő
reintegráció. Önkormányzati szempontból történő további elvárás az értékteremtés.
A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység
átörökítését idézheti elő. A tartós munkanélküliség megelőzésének aktív eszköze, a
közfoglalkoztatás.
1995 óta célunk, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküliek a közfoglalkoztatás keretében
jussanak rendszeres munkajövedelemhez. Továbbra is jellemző, hogy a közfoglalkoztatottak
köre alig változik. Ennek oka, hogy a többség alacsony iskolai végzettségű, vagy életkora,
egészségi állapota, sajátos egyéni élethelyzete miatt a nyílt munkaerőpiacon nem tudnak
munkát vállalni és ez az egyetlen lehetőségük a jövedelemszerzésre.
A 2016. évben erőteljessé vált a szociális szövetkezetek előtérbe helyezése, mint a
munkanélküliség megelőzésére megfelelő eszköz. A szövetkezeti formák között speciális
helyet foglalnak el a szociális szövetkezetek, amelyek abból a célból szerveződtek, hogy a
hátrányos helyzetben lévő tagjaik számára munkafeltételeket teremtsenek, valamint szociális
helyzetük javítását egyéb módon elősegítsék. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működteti
az Angyali Étkek elnevezésű szociális szövetkezetet.
A Belügyminisztérium, mint a szakterület irányításával megbízott tárca ellenőrzi a
közfoglalkoztatási támogatások szabályszerű felhasználását, emellett ellátja a fővárosi
kormányhivatal, valamint a járási (Fővárosi kerületi) hivatalok hatósági ellenőrzési
feladatainak szakmai felügyeletét. Ennek során 2016. évben is folyamatosan ellenőrizték a
közfoglalkoztatást szervező önkormányzati intézményeket. Az ellenőrzések célja a
közfoglalkoztatási programok működtetésének, a jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó
eljárási rendek betartásának kontrollja volt. Az ellenőrzések során jogszabálysértést,
szabálytalan felhasználást nem állapítottak meg.
A beszámolóba egy új elemet építettünk be, megvizsgáltuk a közfoglalkoztatottak jellemzőit.
Ennek célja, hogy a következő években kiindulási alapot adjon a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó lehetőségek fejlesztésére, esetleges szükséges változtatásokra. A jelenlegi
közfoglalkoztatottak körében felmértük:
•

életkori eloszlást,

•

iskolai végzettséget,

•

közfoglalkoztatásban eltöltött időt,

•

szociális helyzetet.
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HELYZETELEMZÉS

Kerületünk jellemzőit statisztikai adatokon keresztül mutatjuk be. (Az adatok forrása a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat - továbbiakban NFSZ - portálon található meg.) A honlapon található
részletes adatok 2016. szeptemberi állapotot tükrözik.
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1. számú diagram fővárosi kerületi tartós munkanélküli adatok összehasonlítása (2016.09 hó )

A munkakorú népességhez viszonyított arányszámot nézzük, akkor kerületünkben 2,33 %. Ezt
meghaladó mutató IV. kerület, IX. kerület, X. kerület, XIV. kerület, XX. kerület és XXI. és
XXIII. kerületben van. A fővárosi átlag 2,06 %
A regisztrált álláskeresők száma
2016-ban az előző évekhez képest
közel 40%-al csökkent. Az elmúlt
két év hasonló időszakának
összehasonlításával:

2014.09

2016. 09. hó - 1850 fő

2016.06

2015. 09. hó – 2 437 fő

Regisztrált álláskeresők számának alakulása
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2014. 09. hó – 2 836 fő
2. számú diagram kerületi regisztrált álláskeresők számának alakulásáról

A NFSZ statisztikai adata szerint a kerületi aktív korúak száma 77 788 fő. A regisztrált
munkanélküliek aránya a januári adat szerint 3,57%, szeptemberi adat szerint 2,33%.
2016. évben a regisztrált álláskeresők számcsökkenésének oka többek között az, hogy a
közfoglalkoztatás egész évben folyamatos volt, és megjelentek olyan új közfoglalkoztatók a
kerületben, akik további munkalehetőséget biztosítanak a regisztrált álláskeresőknek. Idén
először, egy éves szerződés kötésére volt lehetőség.
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Ha a nemek szerinti (3. számú diagram)
összetételt vizsgáljuk, akkor látható, hogy az
álláskeresők 56%-a ( 1036 fő) nő. Ez az
arány a tavalyi évhez képest 1%-al nőtt.

Kerületi regisztrált álláskeresők
nem szerint (2016.06)

Férfi
44%

Nő 56%

3. számú diagram a kerületi regisztrált álláskeresők nemek szerinti összetételéről tájékoztató
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4. számú diagram a kerületi regisztrált álláskeresők kor szerinti összetételéről

2014. évben 34%
A regisztrált álláskeresők körében az 50 év és 2015. évben 38%,
e felettiek aránya magas.
2016. évben 40%.
A regisztrált álláskeresők körében felsőfokú végzettségűek aránya 2015. évben 19%, 2016.
évben 1%-kal emelkedett.
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kerületi regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerint
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5. számú diagram a kerületi regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételérő

regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti alakulása
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az előző két
évhez
képest
nincs.

6. számú diagram a kerületi regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételéről (2014., 2015. és
2016. szeptemberi)

Az álláskeresők alakulásának tendenciáit jól mutatja az álláskeresők nyilvántartásba vételének
formája. Három kategóriáról beszélhetünk, új belépő, ismételten belépő és folyamatosan
nyilvántartott. Kedvezőtlen mutató, hogy a folyamatosan nyilvántartottak aránya 2016. évben
sem változott, továbbra is magas volt. Ennek oka valószínűsíthetőleg az, hogy nagyon sok az
egészségi állapot miatti alkalmatlanság, munkaképtelenség.
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állásleresők nyilvántartásba vételének mutatói
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7. számú diagram a kerületi regisztrált álláskeresők nyilvántartásba vétel formáiról, 2014., 2015. év és 2016.év
június
többmint 12 hónapja folyamatosan
nyilvántartott
2014.09

2015.08

2016.06

12 hónapja vagy kevesebb időpont óta
folyamatosan nyilvántartott
2014.09

2015.08

27%

26%

2016.06

34%

42%
32%

39%

8. számú diagram a kerületi regisztrált álláskeresők nyilvántartásba vétel időtartamáról 2014. szeptember, 2015.év
augusztus és 2016. június

Az aktív korúak ellátásában részesülők az alábbi két típusú támogatást igényelhetnek:
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
A jogosultságot a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal bírálja el. Feltétele:
ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25 650 Ft) és vagyona nincs. Jogszabályban
meghatározott szempontok alapján saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat.
Kerületünkben a jogosultak száma folyamatosan csökken, 2015. szeptemberében a
regisztráltak 26,5 %-a, 2016. szeptemberében 23,3 %-a jogosult. Ez is azt mutatja, hogy egyre
többen esnek ki a regisztrációból.
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A regisztrált álláskeresők jellemzői:
•
•
•
•
•

számuk csökkent az előző évekhez képest,
a nők nagyobb arányban érintettek (56%) ,
az 50 év és e felettiek aránya 40%, magasabb, mint az előző két évben,
a pályakezdők száma 65 fő,
a folyamatosan nyilvántartottak aránya magas.

2016. ÉV KÖZFOGLALKOZTAT ÁS TAPASZTALATAI
ÁLTALÁNOSSÁGBAN A XIII. KERÜLET ADATAIRÓL:

A 2015. március 25-én indult a kozfoglalkoztatas.kormany.hu oldal, amely tájékoztatást ad a
közfoglalkoztatás rendszeréről, létszámok vonatkozó adatairól, az aktuális és tervezett
programokról.
Az itt szereplő adatok az önkormányzati közfoglalkoztatáson túl is
szolgáltatnak adatokat. A múlt évhez képest egy civil és egy önkormányzati intézménnyel
bővült a lista.
Az alábbi tábla mutatja be azokat a szervezeteket, akik a kerületi Foglalkoztatási Osztállyal
hatósági szerződést kötöttek közfoglalkoztatás szervezésére:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Gondozóház
Diótörés Alapítvány
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Pest Megyei Kormányhivatal
Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest 13. Ker.
Éjféli Kiáltás Misszió
1. számú tábla a kerületben székhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakról forrás:kozfoglalkoztatas.kormany.hu
(önkormányzati intézményeket és önkormányzati támogatással működő programokat jelöltük meg.)
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Az alábbi tábla mutatja be a kerületi lakóhellyel rendelkező és közfoglalkoztatásban részt vevő
álláskeresők havi átlagos létszámát:
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *
Budapest 13. ker.
Budapest megye Budapest
járás

2013 év

2014 év

2015 év

2016 01-10.hó

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása

118

241

190

217

Országos közfoglalkoztatási
program támogatása

22

48

83

107

Járási startmunka
mintaprogram támogatása
összesen:

2

3

7

4

-- Mezőgazdaság

1

2

1

1

-- Belvízelvezetés

-

-

0

1

-- Mezőgazdasági földutak
karbantartása

0

-

2

0

-- Bio- és megújuló
energiafelhasználás

-

-

1

0

-- Belterületi közutak
karbantartása

0

0

1

0

-- Illegális hulladéklerakók
felszámolása

-

-

-

-

-- Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás

-

1

0

-

-- Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás

-

-

2

1

-- Egyéb startmunka
mintaprogram

-

-

-

-

142

292

279

328

Közfoglalkoztatási mutató

0,19%

0,38%

0,36%

0,39%

Ellátásban nem részesülő
álláskeresők száma
zárónapon

1 923

1 458

1 307

940

Álláskeresési ellátásban
részesülő álláskeresők száma
zárónapon

676

642

584

582

Foglalkoztatás helyettesítő
támogatásban részesülő
álláskeresők száma
zárónapon

939

661

678

466

Mindösszesen:
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Regisztrált álláskeresők
száma zárónapon

3 537

2 762

2 568

1 988

Nyilvántartott álláskeresők
relatív mutatója

4,61%

3,57%

3,30%

2,39%

Közfoglalkoztatási ráta

3,57%

8,76%

9,78%

14,15%

Munka-vállaló korúak (1564) létszáma

76 796

77 416

77 788

83 071

2. számú tábla kerületi lakóhellyel rendelkező és közfoglalkoztatásban részt vevő álláskeresők havi átlagos
létszámáról. forrás:kozfoglalkoztatas.kormany.hu

A beszámoló évében a Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály
összesen 2165 közvetítést végzett. Az alábbi diagram mutatja be a közvetítés eredményeit.
közvetítés adatai 2015.év

KÖZVETÍTÉS ADATAI 2016.ÉV
egyéb ok
miatt
meghiúsult
21%
munkáltató
utasította el
17%
egyéb ok
miatt
12%

sikeres
közvetítés
20%
indok nélkül
nem fogadta
el
26%
egészségügyi
okok miatt
4%

sikeres közvetítés

sikeres közvetítés

indok nélkül nem
fogadta el

indok nélkül nem
fogadta el

17%

egészségügyi okok miatt

31%

20%
egyéb ok miatt
munkáltató utasította el
egyéb ok miatt
meghiúsult

19%
7%

6%

egészségügyi
okok miatt
egyéb ok miatt
munkáltató
utasította el
egyéb ok miatt
meghiúsult

10. számú diagram a közfoglalkoztatás keretében történő közvetítés
eredményéről (2016.) forrás:kozfoglalkoztatas.kormany.hu

Az előző évben a közvetítések 31 %-a, a beszámoló évében 20 %-a eredményes. Összesen 568
tartós munkanélküli személyt ( 2015.évben 281) töröltek a nyilvántartásból, együttműködés
hiánya miatt. Az állás ajánlat visszautasítás alapját jelentő egészségügyi okot minden esetben
igazolták. (96 fő). Ehhez kapcsolódik, amikor a foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági
vizsgálat eredménye miatt nem foglalkoztatható a tartós munkanélküli:364 fő ( 2015. évben
255 fő) Egészségi állapot miatt összesen 460 fő ( 2015.évben 359 fő) nem tud dolgozni, ez a
kiközvetített tartós munkanélküliek 21 %-a ( 2015.évben 19 %-a. )
A sok éves tapasztalataink továbbra is azt jelzik, hogy a jogosultak jelentős hányada nem kész
a munkára. Ennek okai elsősorban egészségügyi, másodsorban mentális állapotukhoz,
harmadsorban életkörülményeikhez kötődnek.
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Az alábbi táblázatba mutatjuk be a 2016.évi jövedelmi alapadatokat.

Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér Órabér
Ft/óra
Ft/óra

Minimálbér

111 000

25 550

5 110

639

Garantált bérminimum

129 000

29 690

5 940

742

Közfoglalkoztatási bér

79 155

18 200

3 639

-

Garantált közfoglalkoztatási bér

101 480

23 330

4 666

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási
bér

87 090

20 020

4 004

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási
garantált bér

111 660

25 670

5 134

-

2.számú tábla a munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2016-ban

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

AZ ELFOGADOTT 2016. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV ALAPJÁN:

Foglalkoztatásba bevonhatók száma:

278 fő

Iskolai végzettség szerinti megoszlása:
alapfokú, vagy ez alatt:

237 fő

középfokú vagy felsőfokú:

41 fő

Munkakörök, munkahelyek

A foglalkoztatás tartalma továbbra is közfeladat-ellátásra irányult.
Kiemelt cél volt, hogy a munkakörök elsősorban a kerületi
közterületek tisztántartását szolgálják. A munkaköröknél
figyelembevettük a végzettség szerinti megosztást.

A kerületi közfoglalkoztatást 280 álláshely betöltésével terveztük,
ebből:
•
•

237 alapfokú végzettséget igénylő státusz,
41 középfokú és felsőfokú végzettséget igénylő státusz.
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A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA

A közfoglalkoztatás létszám-, munkabér-, és a járuléktámogatási keretet 2016. évre Budapest
Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály állapította meg:
•

2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig: 105 fő

•

2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig: 20 fő

•

2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig: 8 fő

•

2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig: 250 fő, majd módosítva

•

2016. július 1-jétől 2017. február 28-ig: 153 fő

•

2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig: 17 fő

•

2016. november 1-jétől 2017. február 28-ig: 6 fő

2016. évben először egész évre történt a keret kiosztása, ez jelentős adminisztrációs tehertől
mentesítette a munkáltatói feladatot ellátó önkormányzati intéményeket, és minden résztvevő
szervezetet (Intézményműködtető és Fenntartó Központ, Magyar Államkincstár). Ide
sorolhatjuk a közfoglalkoztatásban résztvevőket is, mert minden egyes kezdet és jogviszony
megszűntetés „papírhalmazt” jelentett. A közfoglalkoztatottak oldaláról ez a változás
jelentősen pozitív hatást gyakorolt a munkavállalásra mivel, az amúgy is nehéz helyzetben élők
és mentálisan is rossz helyzetben lévő tartós munkanélkülieket egy évi biztos jövedelem
ösztönözte a munkavállalásra.
Mit jelentett ez számokban:
•
900 (234*4) darab munkaszerződés megkötése és megszűntetése, a szükséges
igazolások kiállítása,
•
15 alkalommal munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás, amely összesen 300 000 Ft-ba
került a munkáltatónak.
A foglalkoztatás szervezését hagyományosan a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Szociális és Köznevelési Osztály látta el, a munkáltatói feladatokat
az érintett önkormányzati szociális intézmények (Prevenciós Központ, Szociális Szolgáltató
Központ, Egyesített Óvoda) vezetői. A munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat az
Intézményműködtető és Fenntartó Központ, a közterületen dolgozók szakmai irányítását a
Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziója végezte.
Az elmúlt időszakban átlagosan, havonta 158 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban.
Ez a regisztrált álláskeresők (1850 fő - 2016. júliusi adat) – 8,5 %-a. Ténylegesen 396 fő vett
részt a közfoglalkoztatásban. Ez a regisztrált álláskeresők: 21,4 %-a.
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Az adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak több mint a fele újrafoglalkoztatott. Ennek
oka, az érintettek jó színvonalú munkavégzése és megfelelő munkafegyelme volt. Az alábbi
tábla mutatja be az önkormányzati támogatással foglalkoztatottak számát és munkakörét.
intézmény

munkakör

létszámkeret
(fő)

Egyesített Óvoda

kisegítő munkakör (intézményi takarító)

Gondozóház

kisegítő munkakör (intézményi takarító, 2
mosodai dolgozó, udvari munkás )

Éjféli Kiáltás Misszió
Szociális Szolgáltató Központ

10

park gondozó

1

nővéri segítő

2

adminisztratív

1

konyhai kisegítő

1

egyéb ügyintéző

2

tördelőszerkesztő

1

ügyintéző (idegen nyelv oktatása, 7
informatikai képzés, adminisztrációs
tevékenység)
kisegítő
munkakör
(intézményi, 8
háztartási takarító, gépkocsi - kísérő

Prevenciós Központ

park és kertépítő

4

közterület takarító

264

park és kertépítő gondozó

2

zenész

12

munkavezető

7

kocsikísérő

6

kisegítő munkakör (intézményi takarító,

27

festő
ügyintéző
összesen

5
46
408

3. számú tábla önkormányzati támogatással történő közfoglalkoztatottak havi létszámkeretéről.

Közfoglalkoztatottak
bérezése

A közfoglalkoztatásról, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, és az egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a közfoglalkoztatási
garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) kormányrendelet,
a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
szóló
171/2011.(VIII.24.)
kormányrendelet,
a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.)
kormányrendelet alapján változott a közfoglalkoztatottak munkabérre
vonatkozó besorolása is 2013. évben. A munkavállalásnál nem kell
13

BUDAPEST FŐVÁROS XIII

figyelembe venni a végzettséget. Az ügyviteli területen dolgozóknál a
csökkentett munkabér a végzettségekhez mérten jelentősen visszavetette a
munkakedvet.
A bruttó fizetések az alábbiak szerint alakultak 2016-ban:
•
•
•
•

8 órás egyéb ügyintéző: 101.480 Ft,
8 órás munkavezető végzettséggel: 111.660 Ft,
8 órás munkavezető végzettség nélkül: 87.090 Ft,
8 órás köztisztasági végzettség nélkül: 79.155 Ft.

Önkormányzati önrész mellett a bér kiegészítése érdekében 8.000 Ft + 34,51% járulék értékű
étkezési utalványt és októbertől 10.500 Ft + 34,51% járulék értékű havi bérletet biztosítunk.

Munkakör

Általános iskolai végzettségűek és szakmunkások esetében: közterületen
köztisztasági munka, parkgondnok, intézményi takarító, közterületi egyéb feladatok,
közterületi segédmunka. Közép vagy felsőfokú végzettségűeknek adminisztrációs,
végzettségüknek megfelelően foglalkozások szervezése.

Közterületi munkavégzés:
A korábbi években kialakított rendszer szerint végezték a közterületi munkát. Ezek közé
tartozott az Önkormányzat kezelésében lévő zöld területek kaszálása, a közterületen lerakott
illegális szemét összegyűjtése és elszállítása. Részvétel az Önkormányzat, a központilag
szervezett – Népsziget – tisztasági napokon. Folyamatosan gondoskodtak a kerületben
elhelyezett szelektív gyűjtő szigetek környékének tisztántartásáról. Részt vettek a kerületi
rendezvények előtt és után az adott közterület takarításában. Feladataik közé tartozott az
Önkormányzat tulajdonát képező területek kitakarítása. Idén december első két hetében egy
kerülettakarítási programban is részt vettek a közfoglalkoztatottak.
Intézményi takarítás:
A kerület bölcsődéiben, óvodákban, a Gondozóházban, az idősek klubjaiban és a Prevenciós
Központban végeznek külső és belső takarítási munkát.
Szakmai program fejlesztését szolgáló tevékenységek:
Idősek informatikai képzése,
Idősek angol nyelvi oktatása,
Gyermekek részére foglalkozások szervezése,
Egyéb feladat:
•
•

Kerületi tankönyvosztásban való közreműködés.
A burgonya és hagyma osztásában való részvétel.
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MIT JELENT EZ:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

591 676 m2 park, játszótér és sétány rendszeres takarítása, szemetes edények kiürítése.
320 000 m2 fasori sáv, járda takarítása. Egészségügyi rendelők körüli takarítás és
szemetesek kiürítése. 104 000 zsák hulladék, lomb, zöldhulladék gyűjtése és szállítása.
500-600 m3 lomb, falevél gyűjtése.
A lakótelepi napok helyszíneinek elő és utó takarítása.
A parkokban 600 m vízelvezető folyóka megtisztítása.
Önkormányzati intézményekben, összesen 2600 m2 tisztasági festése.
A parkokban és fasori sávok mentén gyomlálás.
Idősek informatikai képzésében 239 fő vett részt.
Idősek angol nyelvi oktatásában - rendszeresen - 42 fő van jelen.
Gyermekek részére foglalkozásokban összesen 317 gyermek vett részt.
Intézmények telephelyein adminisztrációs, takarítási és egyéb a szakmai munkát segítő,
kiszolgáló feladatok ellátása.

A 2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás esetében a bérköltség-támogatás mértéke a munkát
végzők esetében 85-100%. A beszámoló időpontjában a közfoglalkoztatás központi támogatása
2016 évben indult foglalkoztatási programok esetén összesen 189 851 291 Ft. Önkormányzati
forrás: 52 423 913 Ft. A dologi jellegű kiadásokat a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya
100%-ban támogatta, melynek összege: 13 257 028 Ft.
A munkaeszközökkel a dolgozóknak minden nap el kell számolniuk. A kiadott
védőfelszereléseket tényleges rongálódásuk, elhasználódásuk után cseréljük.

A KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN VÉGZETT MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉT ÉS HATÁSOSSÁGÁT
FOLYAMATOSAN MÉRJÜK.

A közfoglalkoztatottak jellemzői
életkor szerinti megosztás: 24%-uk volt pályakezdőnek tekinthető (24 éves vagy annál
fiatalabb), ugyancsak 24%-uk 25-34 év közti illetve 45-54 év között, 27%-uk 35-44 éves,
és csak 1%-uk volt 55 év feletti. Elsősorban a nyugdíj korhatár kitolódásának hatására
egyre több idős maradt a munkaerőpiacon.
közfoglalkoztatottak iskolai végzettségük szerint: iskolai végzettségük alacsony, többségük
sem szakmával sem más a munkavállalásnál előnyt jelentő tudással sem rendelkezik. A
közfoglalkoztatottak 52%-a alapfokú végzettséggel , 46%-uk középfokú, 3%-uk pedig
felsőfokú. A közfoglalkoztatottak közül sokan nem rendelkeznek szakmával vagy más a
munkaerőpiacon hasznosítható tudással. A közfoglalkoztatottak 43 %-ának nincs szakmája,
a végzettséggel rendelkezők 33 %-a soha nem dolgozott a tanult szakmában.
többségük több éve közfoglalkoztatott, ez a jövedelem meghatározó része a család
bevételeinek. Néhány százalékban a család egyik tagja a nyílt munkaerőpiacon dolgozott,
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másik
tagja
közfoglalkoztatott. Családok 36%-ában senkinek nem volt rendszeres
munkajövedelme a közfoglalkoztatás elvállalását megelőzően.
szociális helyzetük: jellemzően alacsony jövedelmük, anyagi nehézségeik gyakran vezetnek
különböző megszorításokhoz. Csökkenteniük kell kiadásaikat, nem tudnak orvoshoz menni,
gyógyszert kiváltani és komoly problémát jelent számukra a lakhatási költségek
megfizetése is. A munkavállalásukat hátráltató tényező: alacsony képzettség, elavult
végzettség (37%), munkatapasztalat hiánya (28%). A közfoglalkoztatottak 29%-a nyilatkozott
úgy hogy roma származása akadály a munkavállalásnál, nagyjából hasonló arányban
voltak, akik rossz lakáskörülményeiket, egészségi állapotukat emelték ki.
Eredményessége az Önkormányzat szempontjából:
a) Közfoglalkoztatás értékteremtő az Önkormányzat számára. Bármely munkakör
„terméke” a kerületi állampolgárok életminőségét javítja, hozzájárul a közterületek
tisztaságához.
b) A közfoglalkoztatás szervezése gazdaságos. Ennek keretében végzett feladatok,
szolgáltatások költségeihez hozzájárulást kap az Önkormányzat.
c) Az elfogadott Közfoglalkoztatási Tervtől eltérő kisebb létszám azt feltételezi, hogy
vannak a rendszerből kieső tartós munkanélküliek.
d) A 2016.évi közfoglalkoztatás által „előállított érték” közel 300 000 eFt. Önkormányzati
ráfordítás: 44 113 529 Ft.
Jelentősége a tartós munkanélküli és családja szempontjából:
a) A segély helyett munkajövedelemből él a család.
b) Hátrányosan érinti a tartós munkanélkülieket a rövid idejű foglalkoztatás. Az egy éven
belüli többszöri megszűntetés és jogviszony keletkeztetés szubjektív döntés lehetőségét
veti fel, hogy ki kerülhet be a rendszerbe és ki.
Hatása a munkáltató szempontjából:
a) A többszöri munkaszerződés megkötése, megszüntetése felesleges adminisztrációt és
többletkiadást jelent, amely az érdemi munkától veszi el az időt.
b) A rövid idejű szerződések a munkaszervezése terén nagyobb figyelmet és szervezői
tevékenységet jelentenek.

2017. ÉVI KÖZFOGLALKOZTA TÁSI TERV

A cél, hogy a közfoglalkoztatás lehetőségét 2017. évben is biztosítsa az Önkormányzat,
teremtse meg a helyi közfoglalkoztatás pénzügyi és szervezeti lehetőségét.
A tervezett létszámot befolyásolni fogja egy új szabályozás. A támogatási szerződésben
nyilatkozni kell, hogy az alkalmazásukat megelőző három hónapban az érintett munkavállaló
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nem állt foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltatóval. A beszámoló adataiból látható, hogy a
foglalkoztatottak jelentős részét visszafoglalkoztatatták az intézmények. A visszafoglalkoztatás
indoka a jó minőségű munkavégzés, a megfelelő munkafegyelem és nem utolsósorban a tartós
munkanélküliek munkavállalási készsége. Ha a szerződés időtartalma rövid idejű lesz, akkor ez
a módosítás várhatóan csökkenteni fogja a foglalkoztatottak számát.
A helyzetelemzés tapasztalatai alapján tettünk javaslatot a KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVRE:
Foglalkoztatásba bevonhatók száma:

278

fő

Iskolai végzettség szerinti megoszlása:
-

alapfokú, vagy ez alatt: 237 fő
középfokú vagy felsőfokú: 41 fő

A közfoglalkoztatás kérelemre indul, amelyet minden önkormányzati intézmény, mint
munkáltató a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztálya
kirendeltségéhez nyújthat be.
A létszámtervben 280 közfoglalkoztatott státusz 12 hónapos kiadásait és bevételeit terveztük
meg. A közvetlen foglalkoztatási költségek a 2016. évre 20 722 540 Ft. A tényleges
felhasználás alapján visszaigényelhető támogatás: 244 785 530 Ft. A szükséges önkormányzati
önrész igény: 40 550 388 Ft. A közfoglalkoztatás előirányzata a költségvetési rendelet 100.000
ezer forintot tartalmaz.
A költségvetés tartalmazza a közfoglalkoztatottak szociális juttatásait is: a 8.000 Ft-os havi
étkeztetési utalvány és 10.500 Ft-os havi bérlet dologi kiadás összegét.
A közfoglalkoztatás körében ellátott feladatok: továbbra is fenntartjuk az eddigi munkaköröket.
Az általános iskolai végzettségűek és a szakmunkások esetében: közterületen köztisztasági
munka, parkgondnok, intézményi takarító, közterületi egyéb feladatok, közterületi
segédmunka. Közép vagy felsőfokú végzettségűeknek adminisztrációs, festő és mázoló,
valamint végzettségüknek megfelelően foglalkozások szervezése.
2016. évben egy új projekt beindítását terveztük. Résztvevői a Szociális Szolgáltató Központ
és a Diótörés Alapítványt. Mind két intézmény foglalkozik hajléktalanokkal, részben a nappali
melegedő, részben az utcai szociális munka keretében. 10 fő, kerület közterületén élő
hajléktalan személyt közfoglalkoztatás keretében rendszeres jövedelemhez juttatjuk. A
tervezett munkakör közterület takarítása. A foglalkoztatást összekötjük megfelelő
szálláshelyhez való juttatással és életviteli tanácsadással. A tényleges létszám 6 fő volt. A
programot tovább folytatjuk.
A közfoglalkoztatás szervezésének 2017. évi feltételei nem ismertek. Az utóbbi időszakban az
önkormányzati önrész 15 % volt, a keretszámokról a beszámoló napjáig semmilyen információt
nem kaptunk a XIII. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályártól.
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