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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény szabályozása szerint a 
települési önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatás szervezése, melyhez minden évben február 15-
éig a Képviselő-testületnek közfoglalkoztatási tervet kell elfogadnia. Az elfogadott tervet a döntést 
követő 5 napon belül továbbítani kell a Magyar Államkincstár részére. 

A tervet előzetes véleményezésre meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szerv, illetve a kerületi 
kisebbségi önkormányzatok részére. 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatást társulás vagy más szervezet útján is biztosíthatja. 
Az elmúlt évben ezt a feladatot a KŐKÉRT Non-profit Közhasznú Kft. végezte, célszerű továbbra is a 
szervezetet megbízni ezzel a tevékenységgel. 
A tervbe az önkormányzatot terhelő költségeknél megjelenítettük azokat a költségeket is - védőruha, 
étkezési jegy, általános költségek -, melyről a Tisztelt Testület 349/2009. (III. 19.) számú 
határozatában döntött. 

A közfoglalkoztatási tervet 250 főre terveztük, 170 képesítéssel nem rendelkező és 80 szakképesítéssel 
vagy érettségivel rendelkező figyelembe vételével. 

A közfoglalkoztatás költségei 250 főre vetítve 2010. április 1-2011. március 31. közötti időszakra az 
alábbiak szerint alakulnak: 

Bér + járulék Védőruha Étkezési jegy Altalános 
költség 

Összesen 

Központi 
forrás 

254 316 045 - - - 254 316 045 

Saját forrás 
13 385 055 3 750 000 15 000 000 15 000 000 47 135 055 

Az általános költség tartalmazza az egyéb munkáltatói feladatok bekerüléséi költségeit: munkaügyi, 
bérszámfejtési és átutalási, támogatás elszámolási, könyvelési, ellenőrzési, munka és balesetvédelmi 
oktatás, kapcsolattartás az intézményekkel, továbbá a MÁK által nem finanszírozott 1,5%-os 
szakképzési hozzájárulást. 



A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot a 2010. február 12-i ülésén megtárgyalta, a 
bizottság elnöke javaslatát a testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslatokról. 

Határozati javaslatok: 
1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervet elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet továbbítsa a Magyar Államkincstár felé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
szervezendő közfoglalkoztatás bonyolításával megbízza a KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és 
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft-t. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Hancz Sándor ügyvezető 

3. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 1.-2011. 
március 31. közötti időszakra 250 fő foglalkoztatására 2010. évi költségvetésébe saját forrásból 
47 135 055 Ft-ot tervez be az alábbiak szerint: 
- bér + járulékai 13 385 055 Ft 
- védőruha 3 750 000 Ft 
- étkezési jegy 15 000 000 Ft 
- általános költség 15 000 000 Ft 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Hancz Sándor ügyvezető 

Budapest, 2010. január 5. 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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A közfoglalkoztatás jogszabályi háttere 

A 2008. évi CVII. Törvény számos szociális és foglalkoztatási tárgyú törvény módosításával 
megteremtette az „Út a munkához" program végrehajtásának lehetőségét, aminek 
következtében megnövekedett a feladata és a felelőssége az önkormányzatoknak a tartósan 
munkanélküliek közfoglalkoztatásában. 
A módosítások jelentősen átalakították az aktív korú, inaktív személyek segélyezési és 
foglalkoztatási rendszerét, ezzel párhuzamosan javították a közfoglalkoztatás támogatási 
kondícióit, erősen beszűkítik a rendszeres szociális segélyhez jutás lehetőségét. 
A hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli személyek aktív korúak ellátására szerezhettek 
jogosultságot, amelynek keretében pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatásban 
vagy rendszeres szociális segélyben részesülnek. 

A program elindítását indokolta, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek 
fokozott mértékben vegyenek részt valamilyen közfoglalkoztatási formában, ezáltal 
kerüljenek közelebb a munka világához; illetve egyre nő azoknak a fiataloknak a száma, akik 
iskolázatlanságuk miatt nem találnak állást, semmilyen munkatapasztalattal nem 
rendelkeznek. 
A program fő céljai: 
- a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, 
- a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának csökkentése, 
- a foglalkoztatás növelése, 
- a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése. 

Az önkormányzatnak a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően rendszeres szociális 
segélyben részesülők ellátására való jogosultságát 2009. március 31-ig felül kellett vizsgálnia. 
A felülvizsgálat eredményeként az ellátottak két fajta támogatásra jogosultak: 

- Rendszeres szociális segélyre: 
• Egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
• 55. életévét betöltötte, munkára egészségi ok miatt nem alkalmazható, vagy 
• 14 év alatti kiskorú gyermeket nevel, és elhelyezését napközbeni ellátás keretében 

nem tudja megoldani 
- Rendelkezésre állási támogatásra 

A közcélú munka megszervezése az önkormányzat feladata, melyet társulás, vagy más 
szervezet útján is végezhet. 

Közcélú munka keretében foglalkoztatható volt, aki 
• rendelkezési állási támogatásra jogosult, vagy 
• aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatban vállalta az önkormányzat 

által kijelölt szervvel való együttműködést 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a Szociális Törvény több alkalommal módosításra 
került: 

• Egy családban egyidejűleg egy rendszeres szociális segélyben és egy rendelkezésre 
állási támogatásban részesülő lehet. 

• Bővült a rendszeres szociális segély megállapításának a feltétele, a települési 
önkormányzat rendeletében további mentesítési feltételeket állapíthat meg az aktív 
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korúak ellátására jogosult személyeknek a közfoglalkoztatásban történő részvételt 
akadályozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára 
tekintettel. 

• Pontosításra kerültek azok a szervezetek, akik jogosultak közcélú foglalkoztatásra: 
többségi tulajdonú önkormányzati vagy állami gazdálkodó szervezet is végezheti a 
tevékenységet; továbbá megállapodás alapján az önkormányzatot terhelő közcélú 
foglalkoztatás 5 %-át is átvállalhatják. 

• Bővült az aktív korúak ellátásában részesülők köre: jogosult lehet az ellátásra, és 
közcélú foglalkoztatásban részt vehet az a személy, aki jövedelmi viszonyai alapján 
megfelel a jogosultsági feltételeknek és együttműködik az állami foglalkoztatási 
szervvel, de nincs meg az egy éves vagy a három hónapos együttműködése. 

Helyi tapasztalatok 

Nyilvántartásaink szerint a munkanélküliek részére megállapított rendszeres szociális 
segélyezésben részesülők száma az elmúlt években folyamatos emelkedés mutat. A 
munkanélküliség, illetve a korábban korlátozott számú közhasznú foglalkoztatás nagyban 
befolyásolta az aktívkorú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő 
személyek számának emelkedését. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatása szerint 2009. évben álláskeresési ellátásban 
a X. kerületből 2896 fő részesült. Életkor szerinti megoszlásuk az alábbiak szerint alakult: 

Életkor -20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-
Fő 24 684 969 665 520 34 

Az év során 180 fő merítette ki a Munkaügyi Központnál igényelhető ellátását. 

A 2009. évi tervezés során nem voltak a közfoglalkoztatásra vonatkozó bázisadataink, így 
felülterveztük a foglalkozásba bevonandók számát. Figyelembe vettük, hogy előzetes 
adataink szerint 236 fő volt jogosult rendelkezésre állási támogatásra, továbbá a KŐKÉRT 
Non-profit Közhasznú Kft-ben 70 fő munkaszerződése 2009. március 31-én lejár, az innen 
kikerülő emberek jelentős része is ebbe a rendszerbe került be. Ezen felül a Munkaügyi 
Központ a jogosultak számának növekedését prognosztizálta. 2009. évben a tervet egy évre, 
2010. március 30-ig készítettük. 

A X. kerületi Önkormányzatnál az elmúlt évben 417 fő részére került megállapításra 
rendelkezésre állási támogatás, és 71 fő részére rendszeres szociális segély. A rendelkezésre 
állási támogatásra jogosultak közül 189 fő vett részt közfoglalkoztatásban, a rendszeres 
szociális segélyben részesülők közül 8 fő. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a közfoglalkozás szervezésével és 
bonyolításával a KŐKÉRT Nonprofit Kft-t bízta meg. 
A szervezet a közcélú foglalkoztatottakkal egy éves, határozott idejű szerződést kötött, három 
hónap próbaidő kikötésével. A próbaidő alatt 15 fő munkaszerződése szűnt meg, 10 fő 
munkát talált, 5 esetben pedig nem volt alkalmas az adott munkára. 
Orvosi alkalmassági vizsgálaton 40 fő nem volt alkalmas az adott munkára, azon felül 17 fő 
ideiglenesen nem felelt meg. 
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2009. évben a KŐKÉRT Kft. 197 fő aktív korúak támogatásában részesülő személyt vont be a 
közfoglalkoztatatásba. 94 személy a KŐKÉRT Kft. által szervezett tevékenységekben vett 
részt, 103 fő pedig a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben. 
A foglalkoztatottak számának alakulását az alábbi diagram szemlélteti: 

Az elmúlt évben problémát jelentett, hogy sok érettségizett munkanélküli volt, de az 
intézmények nagyobb része 8 általánossal rendelkező személyeket tudott foglalkoztatni. Az 
idei évben megnőtt az igény a képzettebb munkaerőre is. 
Az intézmények igényei alapján legkevésbé az udvari munkásokat tudták biztosítani, mert ők 
a KŐKÉRT Kft. által szervezett tevékenységekben - parkfenntartás - vettek részt. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatottakat igénylő intézmények jelentős 
része elégedett volt a kiközvetített kollegával, és kéri 2010. áprilisától a munkaszerződésük 
meghosszabbítását. 
A korábban munkanélküli személyek közül 5 fő alkalmazásra került az adott intézményben. 

5. Közfoglalkoztatási igények 

A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatok körének és várható ütemezésének 
megállapítása céljából az elmúlt időszakban megkerestük a Budapest Főváros X. Kerületi 
Önkormányzat fenntartása alatt működő intézményeket, milyen közfeladat ellátását tudnák 
közfoglalkoztatás keretében biztosítani. Az igényeket 2010. áprilisától 2011. márciusáig 
mértük fel, a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet erre az időszakra készítjük.. Az 
elkövetkezendő időszakban is határozott időre, egy évre tervezzük a foglalkoztatottakkal való 
szerződéskötést. 
A beérkezett igények és a visszajelzések szerint főleg udvari, közterületi és takarítói munkák 
elvégzésére - tehát a szakképesítést nem igénylő feladatok - , illetve adminisztratív feladatok 
elvégzésére mutatkozott a legnagyobb kereslet. 
A táblázat nem teljeskörű, mivel az intézményektől folyamatosan érkeznek az igények. 
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Több intézményvezető jelezte, hogy az elmúlt időszakban megemelkedett egyéb feladatok és 
a színvonalasabb szakmai munka biztosítása érdekében szükséges intézményükben a 
közfoglalkoztatottak alkalmazására. 

Az intézmények igényei közcélú munkára, munkanemek, létszám, végzettség 
meghatározásával: 

Intézménynév Feladat 
megnevezése Negyedév Fő Végzettség 

Széchenyi 
Általános Iskola konyhai kisegítő 2,3,4,1 3 8 általános + eü. kiskönyv 

Széchenyi 
Általános Iskola takarító 2, 3, 4, 1 2 8 általános 

Széchenyi 
Általános Iskola portás 2,3,4,1 2 8 általános 

Széchenyi 
Általános Iskola udvari munkás 2,3,4,1 2 8 általános 

Széchenyi 
Általános Iskola 

karbantartó, 
gondnok 2, 3, 4, 1 8 általános 

Széchenyi 
Általános Iskola gazdasági ügyintéző 2, 3, 4, 1 érettségi 

Széchenyi 
Általános Iskola iskolatitkár 2,3,4,1 érettségi 

Széchenyi 
Általános Iskola 

pedagógiai 
asszisztens 2,3,4,1 3 érettségi, legalább egy fő roma 

származású 
Kőbányai 

Gyermekjóléti Kp. takarító, kézbesítő 2,3,4,1 8 általános 

Kőbányai 
Gyermekjóléti Kp. szociális asszisztens 2, 3, 4, 1 2 érettségi 

Gyermekek 
Átmeneti Otthona takarító, kézbesítő 2, 3, 4, 1 

1,2,3 

8 általános 

Hárslevelű u. 5. 
Óvoda takarító 

2, 3, 4, 1 

1,2,3 8 általános 

Hárslevelű u. 5. 
Óvoda udvari munkás 1,2,3 8 általános 

Kőbányai 
Családsegítő Sz. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 érettségi 

Kőbányai 
Családsegítő Sz. portás 2,3,4,1 8 általános 

Kőbányai 
Családsegítő Sz. családgondozó 2, 3, 4, 1 szakirányú felsőfokú 

Mádi u. 86-94. 
Óvoda takarító 2, 3, 4, 1 8 általános 

Mádi u. 86-94. 
Óvoda adminisztrátor 2, 3, 4, 1 érettségi 

Zsivaj u. 1-3.Óvoda óvodatitkár-kisegítő 2,3,4,1 érettségi 
Zsivaj u. 1-3.Óvoda konyhai kisegítő 2,3,4,1 8 általános + eü. kiskönyv 
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Zsivaj u. 1-3.Óvoda takarító 2, 3, 4, 1 8 általános 
Zsivaj u. 1-3.Óvoda udvari munkás 2,3,4,1 8 általános 

Újhegyi s. 17-19. 
óvoda takarító 2,3,4,1 8 általános 

Újhegyi s. 17-19. 
óvoda adminisztrátor 2, 3, 4, 1 érettségi 

Újhegyi s. 17-19. 
óvoda kézbesítő, kisegítő 2, 3, 4, 1 8 általános 

Zágrábi út 13/a. 
Óvoda takarító 3,4 8 általános 

Zágrábi út 13/a. 
Óvoda udvari munkás 2,3 8 általános 

Kada Általános 
Iskola takarító 2,3,4,1 8 általános 

Kada Altalános 
Iskola adminisztrátor 2, 3, 4, 1 érettségi 

Kada Altalános 
Iskola portás 2, 3, 4, 1 8 általános 

Kada Altalános 
Iskola udvari munkás 2,3,4,1 8 általános 

Kada u. 27-29. 
Óvoda kertész, karbantartó 2, 3, 4, 1 8 általános 

Janikovszky Eva 
Ált. Iskola 

pedagógiai 
asszisztens 2, 3, 4, 1 érettségi 

Janikovszky Éva 
Ált. Iskola takarító 2,3,4,1 8 általános 
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Janikovszky Eva 
Ált. Iskola 

udvari munka, 
karbantartó 2, 3, 4, 1 8 általános 

Janikovszky - Üllői 
Tagiskola 

pedagógiai 
asszisztens 2,3,4,1 érettségi 

Janikovszky - Üllői 
Tagiskola takarító 2, 3, 4, 1 8 általános 

Janikovszky - Üllői 
Tagiskola kertész 2, 3, 4, 1 szakmunkás 

Gépmadár u. 15. 
Óvoda 

kerti munkás, 
karbantartó 2,3,4,1 8 általános 

Gépmadár u. 15. 
Óvoda dajka 2, 3, 4, 1 szakképesítés vagy érettségi 

Gépmadár u. 15. 
Óvoda portai kisegítő 2, 3, 4, 1 8 általános 

Gépmadár u. 15. 
Óvoda 

adminisztrátor, 
kézbesítő 2, 3, 4, 1 érettségi 

Újhegyi s. 5-7. 
Óvoda kézbesítő 2, 3, 4, 1 8 általános 

Újhegyi s. 5-7. 
Óvoda dajka 2, 3, 4, 1 5 szakképesítés vagy érettségi 

Újhegyi s. 5-7. 
Óvoda udvari munka 2,3,4,1 1 8 általános 

Egyesített B. takarító 2,3,4,1 3 8 általános 
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Apraja Falva 
Egyesített B. 

Gyermeksziget udvari munka 2,3,4,1 2 8 általános 
Egyesített B. 
Gyöngyike udvari munka 2,3,4,1 8 általános 

Egyesített B. 
Cseperedők takarító 2,3,4,1 8 általános 
Egyesített B. 
Csillagfürt takarító 2,3,4,1 8 általános 

Egyesített B. 
Csillagfürt udvari munka 2,3,4,1 8 általános 

Egyesített B. Apró 
Csodák takarító 2, 3, 4, 1 8 általános 

Egyesített B. Apró 
Csodák konyhai kisegítő 2, 3, 4, 1 8 általános 

Mádiu. 127. Óvoda takarító 2,3,4 8 általános 
Mádiu. 127. Óvoda dajka 2,3,4,1 szakképesítés vagy érettségi 

Halom u. 7/b. 
Óvoda kerti munkás 2,3,4,1 8 általános 

Keresztury D. Alt. 
Iskola adminisztrátor 2,3,4,1 érettségi 

Pataky Műv. 
Központ kézbesítő, takarító 2,3,4,1 8 általános 

Vaspálya u. 8-10. 
Óvoda udvari kisegítő 2, 3, 4, 1 8 általános 

Szivárvány Kft. 
Idősek Klubja 
Hárslevelű u. takarító 2, 3, 4, 1 8 általános 

Szivárvány Kft. 
Idősek Klubja 

Román u. takarító 2, 3, 4, 1 8 általános 
Szivárvány Kft. 
Idősek Klubja 
Salgótarjáni u. takarító 2,3,4,1 8 általános 

Szivárvány Kft. 
Idősek Otthona takarító 2 8 általános 
Szivárvány Kft. 

Gondozóház takarító 3 8 általános 
Szivárvány Kft. 
Idősek Klubja 

Román u. portás 2, 3, 4, 1 1 8 általános 
Szivárvány Kft. 
Idősek Klubja 
Salgótarjáni u. portás 2, 3, 4, 1 1 8 általános 
Szivárvány Kft. 
Idősek Otthona portás 2,3,4,1 2 8 általános 
Szivárvány Kft. 

Gondozóház portás 2, 3, 4, 1 2 8 általános 
Szivárvány Kft. mosodai kisegítő 2,3,4,1 2 8 általános 
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Szivárvány Kft. udvari munkás 2,3,4,1 2 8 általános 
Szivárvány Kft. szociális segítő 2, 3, 4, 1 2 szakképzett 
KŐKÉRT Kft. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 2 érettségi 

KŐKÉRT Kft. közterületi 
segédmunka 2, 3, 4, 1 90 8 általános 

KOKÉRT Kft. Szakmunkás TMK 2, 3, 4, 1 8 szakmunkás 
Polg. Hiv. Gazd. és 

Pénzügyi. Főo. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 1 érettségi 
Polg. Hiv. Szociális 

és Eü. Főo. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 3 érettségi 
Polg. Hiv. Jogi 

Osztály adminisztrátor 2 ,3,4,1 1 érettségi 
Polg. Hiv. Városüz. 

és Vagyongazd 
Főo. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 1 érettségi 

Polg. Hiv. Hatósági 
Főo. adminisztrátor 2,3,4,1 3 érettségi 

Polg. Hiv. 
Gyámhivatal adminisztrátor 2, 3, 4, 1 1 felsőfokú 

Polg. Hiv. Építésű. 
és Környezetv. 

Főo. adminisztrátor 2,3,4,1 3 érettségi 
Polg. Hiv. Oktatási 

és Közm. Főo. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 1 felsőfokú 
Polg. Hiv. Belső 

Ellenőrzés adminisztrátor 2, 3, 4, 1 1 érettségi 
Polg. Hiv. 

Közterület-felügy. adminisztrátor 2,3,4,1 2 érettségi 
Polg. Hiv. 

Szervezési és 
Ügyv. Főo. adminisztrátor 2, 3, 4, 1 5 érettségi 

Polg. Hiv. Sport, 
Ifj. és Civil Kapcs. 

Főo. pályakarbantartó 2, 3, 4, 1 2 8 általános 

Az intézmények, szervezetek jelenleg 218 közfoglalkoztatott dolgozót igényeltek, de a tervet 
250 főre készítjük, mert 2009-ben év közben is érkeztek igények. Ezen felül figyelembe kell 
venni, hogy 2010. évben részt vehetnek a közfoglalkoztatásban azok a személyek is, akiknek 
az állami foglalkoztatási szervvel nincs meg az egy éves vagy a három hónapos 
együttműködésük. 

Forrás meghatározása, költségek alakulása 

A kifizethető munkabér legalacsonyabb összege a mindenkori minimálbérrel megegyező, 
2010. január 1-től 73 500 Ft. A legalább középfokú végzettségű vagy szakképzettséget 
igénylő munkakört ellátók bérminimuma 2010. január 1 - tői 89 500 Ft. 
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A közcélú foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-a visszaigényelhető a 
központi költségvetésből, 5 %-a a helyi költségvetést terheli. 
Közcélú foglalkoztatás esetén a munkabért terhelő járulékok 50 %-át kell a munkaadónak 
megfizetnie, melynek 95 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből. 

2009. évben a Képviselő-testület döntött arról, hogy a közfoglalkozottak részére maximum 
15000 Ft értékben védőruhát, havonta 5000 Ft étkezési jegyet biztosít. Ezen felül általános 
költségként 5000 Ft-ot biztosít dolgozónként havonta. Ez tartalmazza az egyéb munkáltatói 
feladatok bekerülési költségeit: munkaügyi, bérszámfejtési és átutalási, támogatás 
elszámolási, könyvelési, ellenőrzési, munka és balesetvédelmi oktatás, kapcsolattartás az 
intézményekkel, továbbá a MÁK által nem finanszírozott 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. 
A 2010. évi közfoglalkoztatás költségeinél ezekkel is számoltunk, mint önkormányzatot 
terhelő kiadás. 

Az alábbi adatok arra az esetre értendők, ha 12 hónapig mind a 250 fő foglalkoztatva 
van, ami a gyakorlatban nem realizálható. 

BÉR Fő Munkabér Járulék Összesen Központi 
forrás 

Helyi 
forrás 

Képzettséggel 
nem 
rendelkező 

170 149 940 000 20 241 900 170 181 900 161 672 805 8 509 095 

Képzettséggel 
rendelkező 80 85 920 000 11 599 200 97 519 200 92 643 240 4 875 960 

Összesen 250 235 860 000 31 841 100 267 701 100 254 316 045 13 385 055 

Védőruha költség: maximum 3 750 000 Ft/év 
Étkezési jegy: 15 000 000 Ft/év (4000 Ft meleg étkezési jegy/hó + járulék) 
Általános költség: 15 000 000 Ft/év 

Bér + járulék Védőruha Étkezési jegy Altalános 
költség 

Összesen 

Központi 
forrás 

254 316 045 - - - 254 316 045 

Saját forrás 
13 385 055 3 750 000 15 000 000 15 000 000 47 135 055 

A fentiek alapján a közfoglalkoztatás során felhasznált összeg: max. 301 451 100 Ft 
Központi költségvetésből visszaigényelhető összeg: max. 254 316 045 Ft 
Helyi költségvetésből biztosított összeg: max. 47 135 055 Ft 
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Munkáltatói jogok gyakorlásának a rendje: 

A munkáltatói jogokat, munkaszerződések megkötését, munka megszervezését a KŐKÉRT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 
gyakorolja. A munkavégzés a kerületi, önkormányzat által fenntartott intézményekben, 
gazdasági társaságoknál, a Polgármesteri Hivatalban és a közterületeken történik. 

A közfeladatokkal kapcsolatos munkaszerződések megkötését, a munkavégzés 
megszervezését, ütemezését, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt valamennyi 
közfoglalkoztatott vonatkozásában a KŐKÉRT Kft. fogja ellátni. A tényleges teljesítés adatait 
havi bontásban megküldi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Költségvetési Osztályának, aki a központi költségvetésből a munkabér, illetve annak 
közterhei vonatkozásában a Magyar Államkincstártól visszaigényli a támogatást. 

A KŐKÉRT Kft vezetője a közfoglalkoztatási tervben meghatározott munkáltatói létszám 
tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény értelmében jogosult 
meghatározni a munkavégzés helyét, idejét, valamint a munkavégzésre vonatkozó egyéb 
feltételeket, gyakorolni a munkáltatót megillető jogokat, valamint köteles viselni a 
munkáltatót terhelő kötelezettségeket. 
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Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személyek képzettség szerinti várható összetétele 

(életkor, nem szerinti bontásban) 

Iskolai 
végzettség nem 35 év alatti 

a o 
VJ 
1> 
N 
Vl 
Vi 
O 

35-55 évig 

B a> 
Vl 

<a 
N 
Vl 
VI 
:0 

Önkormányzattal 
együttműködési 
meg-állapodás 

megkötését 
kezdeményezők 

száma 
(55 év felettiek) 

e <u 
VI <u N 
VI 
VI 
:0 

N 
VI 
Vi 

:© 
B 

a 

önkormány 
-zat 

rendszerében 
lévő RÁT-
osok száma 

Munkaügyi 
Kp.rendsze 

réből 
átkerülök 

száma 

önkormány
zat 

rendszerében 
lévö.RÁT-

osok száma 

Munkaiig 
yi 

Kp.rends 
ze-

réből 
átkerülök 

száma 

Önkormán 
y-zat 

rendszeréb 
en 

lévő 
R Á T -
osok 

száma 

Munkaü 
gyí 

Kp. rends 
ze 

réből 
átkerülök 

száma 

8 általánost 
nem 

végzettek 

férfi 1 - 1 6 3 9 - 10 8 általánost 
nem 

végzettek nő 2 3 5 10 16 26 2 2 33 
8 általánost 

végzett 
férfi 8 6 14 41 48 89 5 13 18 121 8 általánost 

végzett nő 6 3 9 39 78 117 3 20 23 149 
szakmunkás/ 
szakiskolai 
végzettség 

férfi 3 1 4 17 20 37 5 5 46 szakmunkás/ 
szakiskolai 
végzettség nő 4 2 6 12 38 5 7 7 63 
szakközép/ 
technikus 
végzettség 

férfi 5 2 7 19 22 41 9 9 57 szakközép/ 
technikus 
végzettség nő - - - 10 24 34 10 10 44 

Gimnáziumi 
érettségi 

férfi 3 - 3 3 4 7 2 2 12 Gimnáziumi 
érettségi nő 4 1 5 15 10 25 8 8 38 

egyetemi/ 
főiskolai 

végzettség 

férfi 1 - 1 4 9 13 4 4 18 egyetemi/ 
főiskolai 

végzettség nő 1 - 1 6 12 18 6 6 25 

Összesen 38 18 56 182 284 446 8 86 94 616 
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5. számú melléklet 

I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése 
2009. évi adatok alapján 

Település neve: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszáma: 75.760 

E 
N 
i-
O 

!/5 

Megnevezés 
Aktív korúak 
ellátásában 

részesülő (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatásba 
n részt vett (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Rendszeres 
szociális 
segélyre 
kifizetett 

E 
N 
i-
O 

!/5 

Megnevezés 
Aktív korúak 
ellátásában 

részesülő (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatásba 
n részt vett (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja 

összeg (Ft/év) 
1. Létszám összesen 

(l.l.a+b+cés 1.2.) 336 197 
1. 

Ebből: 1.1 .Rendszeres 
szociális segélyre jogosult 
a)egészségkárosodott 45 

1. 

b) 55 év feletti 63 8 

1. 

c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő 
1.2. Rendelkezésre állási 
támogatásban részesülő 228 189 

2. Életkor megoszlása: 
a) 35 évnél fiatalabb 
b) 35-55 év közötti 
c) 55 évnél idősebb 

38 
197 
101 

31 
158 

8 

3. Nemek szerint: 3. 

a) férfi 125 86 ; 

3. 

b)nő 211 111 
4. Iskolai végzettség: 4. 

a) 8 ált. iskola alatti 20 -
4. 

b) 8 általános 129 130 ! 

4. 

c) szakmunkás vagy 
szakiskolai végzettségű 

78 

I 

25 1 

4. 

d) gimnáziumi, ill. 
középiskolai végzettség 

56 
1 

41 ! 

4. 

e) szakközépiskolai 
felsőfokú képesítés 35 

4. 

f) technikum 8 -

.._ , 

4. 

g) főiskola, egyetem 10 1 .._ , 
5. Háztartás formája: 5. 

a) családban élő Nincs adat Nincs adal I 
5. 

b) egyedül élő Nincs adat Nincs adat I 

5. 

c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő 

Nincs adat Nincs adat : 



6. Folyósított ellátás átlagos 
összege (Ft/hó/fő) 

2~.250 e ? ( S . l > l ( > e 
7. Konkrét 

2~.250 e 
kö/ierüleli : 

munkafeladatok/munkakör leladalok. parkok es : 

ök megnevezése, i ; ukák l is/Ián lartása ; 
felsorolása (pl. Ónkormány/ali '' 
köztisztasági, inté/ményekben 
adminisztratív stb.) udvari. keriésvi 

felüdülök 
Onkormán\/aii ; 

inkvménvekhen ! 1 
kiseyiló lakanlói ; 

: feladatok 
(>nkornián\/ali 

inkvnién_\ ékben 
koinhai kiseyiló 

Onkiirniimy/aii 
inkvméin ékben j 
portai, recepeiós I | 
leladalok ellálása 

Onkoinian\/ali 
inkvniéin ékben 

1 N/ociális kiseLiiiö 

I ()nkormán\/ati 
inié/méinekbeii é s ' 
a 1'olLü'inneskTÍ 
Hivatalban ; 
ke/hesilés 

Onkormánv/ati ■ 
1 intézményekben 

adminis/liáció.s 
nuinkák 
-Gondnoki 
leladalok 

Onkomianv/ali 
i iiilé/inénv ékben 

karbantartói i 
leladalok (villanv-. 
vi/ve/eleks/erelo. 
slh 
Korrepelalás . 1 

8. Munkák teljesülése: 
Korrepelalás 

ütemezése 
-Kö/k'IÜk'li I. negyedév -Kö/k'IÜk'li 
leladalok 
-Kcilcs/ ! 
-1 cikiiríló 
-konvhai kisegilo 
-Poilá-. 
-S/oeiális kNegiló 
-ké/ lvsí lo 
-Adminis/lráior 
-(.iondnok 

l - IMK i 
s/akmnnka I 

; - koiTepelilor 1 
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II. negyedév \ -Közterületi 
' feladatok 
! -Kertész 
i -1 akarító 
j -Konyhai kisegítő 

l i -l'ortás 
1 -Szociális kisegítő 

! -Kézbesítő 
! -Adminisztrátor 

1 '-(iondnok 
Í -1 MK 
! szakmunka 
i - Korrepetitor 

! 

1 

! 

i 
! 

! 
! 
! 
1 
1 
1 

III. negyedév i -Közterületi 1 
i feladatok ! 
| -Kertész I 
i -1 akarító i 
; -Konyhai kisegítő | 
i -l'ortás ! 
, -Szociális kisegítő | 
i -Kézbesítő 1 

í 
. -Adminisztrátor | 
1 -(iondnok i 
, - l 'MK 1 
. s/akmunka ! 

i 

' - Korrepetitor ! 
IV.negyedév 1 -Közterületi i 

| leiadatok ! 
1 '. -Kertész i 

1 -Takarító ! 
i 

' -Konyhai kisegítő 1 
1 i -l'ortás ! 

' -Szociális kisegítő ! 
1 -Kézbesítő ! 
i -Adminisztrátor ! 
1 -(iondnok 
i -1 MK 
i s/akmunka ! 
i - Korrepetitor 

9. Foglalkoztatók köre, i 
szervezetek megnevezése 1 ' KOKI.K'I KII. i 

10. Foglalkoztatások átlagos 
időtartama (nap) ! : 

1 Kb. ISO i 
11. Közcélú foglalkoztatás: 

i i 
a) tervezett összeg (saját 
forrással együtt) i 

i 1 
! i_ I1N.5'j i'_ 

b) felhasznált tényleges 1 ._ 
összege 1 L i ~ 1 051 e 
c) ebből saját forrás, j i i_5. lJ5le 

12. aktív korúak ellátására í ! ' 
kifizetett összeg 50.501. 
a) központi forrásból f f _-l5L45L 
b) helyi forrásból i f 

i 5.050. 
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6. számú melléklet 

II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
2010.évre 

Település neve: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszáma: 75.760 

s 
N 

© 
Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(fő) 

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő) 

(köz)foglalkoztatásba 
nem bevonhatók (fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 
feltételek 

1. Aktív korúak 
ellátására jogosultak 
létszáma (a+b): 48o 

108 

- — 

1. 

a) rendszeres szociális 
segélyezettek 
összesen: 

48o 

108 100 1 

- — 

1. 

ebből: " """ ~ " T ■ """" ! ~ 

1. 

egészségkárosodott 45 ! -1* 1 

1. 

55. életévét betöltötte (y- 1 i>.: ~ .:.: j ' _ . " _ . ; _ _ J 

1. 

14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő 

! : 

1. 

települési 
önkormányzat 
rendeletében 
meghatározott 
feltételeknek megfelel 

i 

•— — 

.._.. .— 

1. 

b) rendszeres 
munkavégzésbe 
bevonhatók " x i : ? o : 

•— — 

.._.. .— 
2. Önkormányzat által 

mentesíteni kívánt 
csoportok felsorolása 

: i 

; l 
! ! -

.._.. .— 

3. Foglalkoztatásba 
bevonhatók életkora 
(a+b+c): 

3. 

a) 35 évnél fiatalabb 55 - - J - ■ — ■ — 

3. 

b) 35-55 év közötti 187 
- ■ — ■ — 

3. 

c) 5 5 év feletti 8 
4 * Neme (a+b): 

125 

4 * 
a) férfi 

125 
L" - - i 

4 * 

b)nő 125 — 
5.* Iskolai végzettsége: 

— 
5.* 

a) 8 ált. iskola alatti 15 _ _ _ : _ - _ - J 
5.* 

b) 8 általános 

5.* 

c) szakmunkásképző 
vagy szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik 
(szakképesítés) 

■W 

5.* 

d) gimnázium ül. 
középiskola ■W j 
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e) szakközépiskolai 
felsőfokú képesítés 

! 
; 

f) technikum 

! 
; 

g) főiskola, egyetem ■l U ' " ! 
6.* Háztartás formája: . .._ '___ ._ .. . 6.* 

a) családban élő Nincs adal 
6.* 

b) egyedül élő Nincs adat ! 
7.* Képzésre kötelezett 35 

éven aluliak létszáma 
iskolai végzettségük 
szerint (a+b+c): 15 

l 

15 
15 

7.* 

a) 8 ált. iskola alatti 1 15 

l 

15 
15 

7.* 

b) 8 általános i - i 
* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével! 
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7/B. számú melléklet 

Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján 
Tervezési adattábla 

Település neve: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszáma: 75.760 

E >es 
IS 
í-
© 
in 

Megnevezés 

Rendelkezésre 
állási 

támogatásra 
jogosultak 
nemenkénti 

megoszlása (fő) 

Közfeladatok 
megjelölése 

Foglalkoztatás 
szervezése 

Finanszírozás 
összege (Ft) 

E >es 
IS 
í-
© 
in 

Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok 
megjelölése 

Foglalkoztatás 
szervezése 

Finanszírozás 
összege (Ft) 

1. Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személyek életkor szerinti 
várható összetétele összesen (a+b): 144 243 

■ ■ — — ■ 

1. 

a) 35 évnél fiatalabb 9 18 
■ ■ — — ■ 

1. 

b) 35-55 év közötti 105 173 

1. 

c) 55 év feletti ir\ <n 

2. Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultak képzettség szerinti 
összetétele: 

2. 

a) 8 általános 
67 101 

2. 

b) szakképesítés 
26 47 - — — 

2. 

c) középiskola 
86 53 

- — — 

2. 

d) felsőfokú képesítés 
13 18 

Részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok: 

ehhez 
kapcsolódó 

létszámigény munkakör megnevezés 

Részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok: 
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a) megjelölése, csoportonkénti Közterületi 
felsorolása feladatok, 

parkok és utcák 
tisztán tartása 

udvari, 
kertészi 
feladatok 

kisegítő ' 
takarítói 
feladatok 

konyhai 
kisegítő 

! feladatok 
portai, 1 

1 recepciós j 
feladatok | j 
ellátása 

szociális | 
kisegítő 

kézbesítési i 
feladatok | 

adminiszt r 
rációs munkák 1 

i -Gondnoki 
. feladatok 
j - karbantartói 
feladatok 
(villany-, I 
vízvezetékszere 
lő, stb | 
- oktatási és 
gyermek 
intézmények
ben szakmai 
kisegítő 1 
feladatuk ; 

b) feladatok várható ütemezése | j j | | 
I. negyedév -Közleriileli l ] 

feladatok 
-Takarító 
-Konyhai 
kisegítő 1 -Portás I 
-Szociális 
kisegítő | 
-Kézbesítő ! 
-Adminisztrátor 
-Gondnok 
-TMK 
szakmunka 1 

pedagógiai 
asszisztensi ! 
- dajka i 
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II. negyedév -Közterületi 
feladatok 
-Takarító 
-Konyhai 
kisegítő 
-Portás 
-Szociális 
kisegítő 
-Kézbesítő ' 
-Adminisztrálni-; 
-Gondnok ; 

-TMK 
/szakmunka i 
- pedagógiai j 
asszisztensi 

— - dajka 
III. negyedév — -

-Közterületi 
feladatok 
-Takarító 
-Konyhai 
kisegítő 
-Portás 
-Szociális 
kisegítő 
-Kézbesítő 
-Adminisztrálor 
-Gondnok 
-TMK : 
/szakmunka 
- pedagógiai 
asszisztensi 
dajka 

IV. negyedév -Közterületi 
feladatok 
-Takarító 
-Konyhai 
kisegítő 
-Portás 
-Szociális ! 
kisegítő ; 
-Kézbesítő 
-Adminisztrátor 
-Gondnok 
-TMK 
/szakmunka 
- pedagógiai 
ns>7Í>7.tensi -
- dajka 

c) megjelölt munka szakképesítési 
szükséglete: 

a) 8 általános 96 74 
b) szakképesítés 15 12 
c) középiskola 13 36 i | 

d) felsőfokú képesítés 1 3 
4. a 3. pont szerinti feladatok 

ellátásához szükséges létszám 125 125 
5. Foglalkoztatás szervezésének 

módja: .... 
a) önkormányzat 

.... 
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b) önkormányzati társulás 
■ 

c) e célra létrehozott szervezet 
■ 

d) meglévő más szervezet KÖKI-RI Non-
prolll Ki)/h;is/iui 
Kl'l. 

6. AFSZ képzési és munkaerő-piaci 
programjainak megnevezése i 

7. Közfoglalkoztatás finanszírozására 
rendelkezésre álló/ szükséges 
forrás: 

P ]?5 055 

254^ IC 045 

7. 

a) önkormányzati P ]?5 055 

254^ IC 045 

7. 

b) központi költségvetés 
P ]?5 055 

254^ IC 045 

20 


