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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) nyilvános pályázatot hirdet a 
közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására. 
 
2011. évtől kezdődően új közfoglalkoztatási rendszer kerül bevezetésre, melynek legfőbb 
célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára 
biztosítson munkalehetőséget. 
 
A „ Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű program célja:  
Az közfoglalkoztatási rendszer keretében legalább középfokú végzettségű álláskeresők 
közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatása. 

A programba bevontak feladata az álláskeresők részére a közfoglalkoztatás szervezése, a 
közfoglalkoztatás felügyelete, a közfoglalkoztatottakkal való kapcsolattartás, a 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, illetve 
egyéb a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése az önkormányzat 
(önkormányzati társulás) illetve a közfoglalkoztatást ténylegesen biztosító szervezet 
iránymutatásai alapján.  

A pályázatnak tartalmaznia kell az ellátandó feladatokat, valamint az egyes feladatok 
ellátásához szükséges munkaköröket és létszámot, a feladatok ütemezését és a megvalósítás 
várható költségeit. 

Azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot és kaphatnak támogatást, akik: 
 
- 2011-ben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnak, illetve a közfoglalkoztatás 
megszervezéséhez közfoglalkoztatás szervező munkakörben munkavállalót alkalmaznak 
- pályázatukhoz mellékelik a települési kisebbségi önkormányzat/önkormányzatok 
véleményét a benyújtott pályázatról. 
 
A pályázat támogatása:  
 
A pályázatban vissza nem térítendő támogatás igényelhető a foglalkoztatott személy 
munkabéréhez és az azt terhelő, ténylegesen kifizetendő járulékokhoz legfeljebb 6 hónap 
időtartamra. 



A támogatás mértéke nem haladhatja meg az alábbi mértéket: 
 
Középfokú végzettségű munkavállaló esetében legfeljebb 6 órára: 86.500 Ft bér + járulék. 
Felsőfokú végzettségű munkavállaló esetében legfeljebb 6 órára: 111.500 Ft bér + járulék. 
 
A munkaügyi központ által felajánlott álláskeresők listájáról kiválasztott dolgozót, legfeljebb 
napi 6 órában, munkaviszony keretében kell foglalkoztatni. A pályázó 6 hónapnál rövidebb 
időtartamra is nyújthat be támogatási igényt.  
 
A pályázat önerőt nem igényel. A támogatott munkavállaló munkaköri orvosi alkalmassági 
vizsgálatának költsége, továbbá a felmerült helyi és helyközi utazás költsége a pályázót 
terheli. Pályázati díj: 3000 forint/pályázat. 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 

 

Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” KSZM/11221-2011 pályázati 
kódú program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges 1 fő felsőfokú 
végzettségű munkavállaló legfeljebb 6 órára történő foglalkoztatásának támogatására, 
111.500 Ft/hó díjért. A foglalkoztatás kezdő időpontja: 2011. március 1. Időtartama: 6 hónap. 
A munkavállaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának költségét, továbbá a pályázati 
díjat: 3000 forint, Lengyeltóti Városi Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Lengyeltóti, 2011. január 19. 
                                                                                                           
                                                                                                          Zsombok Lajos 
                                 polgármester 
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