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Tárgy:  A közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodások 
megkötése 
 
Üsz: I/: 1192 – 2 / 2011.    
. 
 
Tisztelt Képviselı – testület! 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló törvényjavaslat részletes indokolása 
szerint „a közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét 
megalapozottabb, az értékteremtı munkát elismerı, egyszerőbben áttekinthetı és finanszírozható 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel.  
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos 
forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást 
a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka 
révén valósul meg. 
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program legfıbb célja, hogy minél több munkára képes és kész 
aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetıséget.  

A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 1. 
§-a értelmében a foglalkoztatás elısegítése, a munkanélküliség megelızése, és hátrányos 
következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a 
munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei 
együttmőködnek. Az Flt. 8. § (4) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a külön 
törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során külön jogszabályban 
meghatározott közfoglalkoztatást szervez. 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a 
részletezi az Önkormányzatok, valamint jogi személyiséggel rendelkezı társulásaik által szervezett 
rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásának szabályait. 

A 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében „támogatás nyújtható  
a) a helyi és a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkezı társulása 
részére, ha a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a települést érintı közfeladat vagy a helyi, 
illetve kisebbségi önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy 
települést érintı feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében, 
b) jogszabályban elıírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött 
együttmőködési megállapodás alapján az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyház), valamint 
a civil szervezet részére, ha 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 
bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap idıtartamra szóló, határozott idejő munkaviszony 
keretében, napi négy órás munkaidıben történı foglalkoztatását vállalja. A foglalkoztatás történhet 
az önkormányzat által fenntartott intézménnyel, önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit 



gazdasági társasággal, vagy egyház által fenntartott intézménnyel létesített munkaviszony alapján 
is.” 
 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a közmunkaprogramok végrehajtása révén már 
sokrétő tapasztalatot szerzett a közfoglalkoztatásban.  
 
A Társulás tagjai közül 11 önkormányzat (Ballószög, Felsılajos, Fülöpháza, Helvécia, Kecskemét, 
Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlırinc, Szentkirály) 2010. december 
hónapban megállapodás keretében felhatalmazta a Társulást, hogy helyette és nevében - az 
önkormányzati fenntartású intézmények munkaerı-igénye alapján - a Nemzeti Közfoglalkoztatási 
Programban való részvétel érdekében pályázatot nyújtson be, támogatói, illetve hatósági 
szerzıdést kössön.  
A megállapodás értelmében felek a 2011. évben hatályos jogszabályok ismeretében, legkésıbb a 
pályázat pozitív elbírálása esetén annak kihirdetését követıen 15 munkanapon belül, a 
közfoglalkoztatás lebonyolításával összefüggı feladatokat külön megállapodásban rögzítik. 

Jelen elıterjesztés 1. sz. melléklete részletezi a rövid idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos 
általános rendelkezéseket, a 2. sz. melléklete a pénzügyi vonatkozású feladatokat kívánja rendezni. 

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással jelenleg is egyeztetés folyik a megállapodás 
egyes pontjainak vonatkozásában. Az esetlegesen felmerülı változtatások a testületi ülésen 
kerülnek kihirdetésre.  

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a megállapodások jóváhagyásáról szóló döntését 
meghozni szíveskedjen. 

Lajosmizse  2011. február 18. 

 
Határozat-tervezet 

 
   /2011. (…) ÖH 
A közfoglalkoztatás megszervezésére 
és lebonyolítására vonatkozó 
megállapodások megkötése 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás -  a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó – 
megállapodás- tervezeteit.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közfoglalkoztatás 
megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó – megállapodásokat aláírja.  

 
Határid ı: 2011. február 23.  
Felelıs:  Képviselı-testület 

 
Lajosmizse 2011. február 18. 

 
Basky András  
Polgármester 



Elıterjesztés 1. melléklete  
MEGÁLLAPODÁS  

A RÖVID ID İTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL  
 

amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., 
adószáma: 15337960-2-03, KSH száma: 15337960-8411-321-03 (továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseli: Basky András polgármester, mint megbízó 
 
másrészrıl  a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
adószáma: 15542298-1-03, KSH száma: 15542298-8411-326-03, (továbbiakban: Társulás) 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök, mint megbízott között az alábbiak szerint: 

 
 

Preambulum 
 

Lajosmizse Város Képviselı-testülete a 2011. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok 
benyújtására vonatkozó megállapodásról szóló 186/2010. (XII. 15.) ÖH. sz. határozatában 
jóváhagyta a felek között létrejövı megállapodást, mely szerint Lajosmizse Város Önkormányzata 
megbízza a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulást, hogy helyette és nevében - az 
önkormányzati fenntartású intézmények munkaerı-igénye alapján - a Nemzeti Közfoglalkoztatási 
Programban való részvétel érdekében pályázatot nyújtson be, támogatói, illetve hatósági 
szerzıdést kössön.  
 
A megállapodás értelmében felek a 2011. évben hatályos jogszabályok ismeretében, legkésıbb a 
pályázat pozitív elbírálása esetén annak kihirdetését követıen haladéktalanul, a közfoglalkoztatás 
lebonyolításával összefüggı feladatokat külön megállapodásban rögzítik. 
 
 

A megállapodás tárgya 
 

1. Felek a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 3. §-ában szabályozott rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatás elnyerése 
érdekében benyújtott pályázat alapján megállapodást kötnek.  

 
2. Az Önkormányzat megbízza a Társulást a közfoglalkoztatás megszervezésével, 

lebonyolításával. A Társulás vállalja, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevı bérpótló 
juttatásra jogosult munkavállalók foglalkoztatása esetén gondoskodik a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a munkavédelemrıl szóló 1993. évi 
XCIII. törvény, a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény (Flt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szoc.tv.), valamint a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásáról, illetve 
biztosítja a foglalkoztatottak személyi nyilvántartásával, díjazásával, költségelszámolással 
és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását.  

 
 
 
 
 
 
 



Jogok és kötelezettségek 
 

3. A közfoglalkoztatás megszervezése érdekében  

a. a Társulás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szerv felé bejelenti a 
munkaerıigényeket a támogatást megállapító döntésrıl szóló értesítés kézhezvételét 
követı 3 napon belül, amennyiben ezt a foglalkoztatás megköveteli; a további 
munkaerıigényeket a pályázatnak megfelelı ütemezés szerint folyamatosan jelenti be; 

b. a területileg illetékes állami foglalkoztatási szerv a bejelentett munkaerıigénynek 
megfelelıen a Társuláshoz irányítja a közfoglalkoztatásban résztvevı munkavállalókat; 

c. a Társulás a közfoglalkoztatásban résztvevı munkavállalókat nyilatkoztatja a felajánlott 
munka elfogadásáról vagy el nem fogadásáról; 

d. a Társulás haladéktalanul tájékoztatja a kiközvetítést végzı állami foglalkoztatási 
szervet, ha a közfoglalkoztatásra irányított személy a részére felajánlott munkát nem 
fogadja el;  

e. a foglalkoztatás megkezdése elıtt a Társulás kezdeményezi a közfoglalkoztatásra 
irányított személy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát;  

f. foglalkoztatás esetén a Társulás a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján napi 4 
óra munkaidıben (a munkaidı munkaidıkeretben is meghatározható), legalább 2 
hónap, legfeljebb 4 hónap idıtartamra szóló határozott idejő munkaszerzıdést köt a 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat alapján közfoglalkoztatásra alkalmas személlyel;  

g. a Társulás a munkaszerzıdés 1 példányát legkésıbb a munkaviszony kezdetét 
megelızı munkanapon megküldi a területileg illetékes állami foglalkoztatási szerv, 
valamint a foglalkoztatási hely1 részére;   

h. pótolja a foglalkoztatott bérpótló juttatásra jogosult személyt, annak elırelátható tartós 
távolléte, valamint a munkaviszony megszőnésének nem szankcionált eseteiben, ha a 
kiesı személy státuszára vonatkozó támogatás fennmaradó idıtartama legalább 2 
hónap. 

 
4. A munkaszerzıdésnek tartalmaznia kell   

a. a munkavállaló természetes személy azonosító adatait, a munkáltató megnevezését és 
székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét,  

b. azt, hogy a szerzıdés közfoglalkoztatásra irányuló munkavégzésre jött létre,  

c. a határozott idıre szóló munkaviszony létesítésének és megszőnésének naptári napját, 

d. a személyi alapbért,  

e. a munkakört,  

f. a munkavégzési helyet1,  

g. valamint azt, amiben a felek megállapodnak.  

                                                 
1 Foglalkoztatási/munkavégzési hely: A Társulás által ellátott közfoglalkoztatás során a foglalkoztatás idıtartamára az 
Önkormányzat fenntartásában és/vagy tulajdonában lévı intézmény, valamint az Önkormányzattal külön 
megállapodás alapján közfeladatot ellátó intézmény. 

1
 Foglalkoztatási/munkavégzési hely: A Társulás által ellátott közfoglalkoztatás során a foglalkoztatás idıtartamára az 

Önkormányzat fenntartásában és/vagy tulajdonában lévı intézmény, valamint az Önkormányzattal külön 
megállapodás alapján közfeladatot ellátó intézmény. 



5. A munkavégzéssel, illetve a munkaviszony megszőnésével kapcsolatban:  

a. a Társulás tudomásul veszi, hogy a 2010. december 27. napján meghirdetett rövid 
idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázat mellékletében szereplı 
Általános Szerzıdési Feltételek szerint a foglalkoztatás nem történhet az Mt. 106. §-a, a 
150. § (1) bekezdése, illetve a 193/C. §-ának a) pontja alapján; 

b. a Társulás haladéktalanul értesíti a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervet, ha 
a közfoglalkoztatásra alkalmas személy a munkába lépés napján, a munkavégzés helyén 
nem jelenik meg;  

c. a Társulás vállalja, hogy az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján a munkaviszonyt nem 
szünteti meg;  

d. ha a munkaviszony bármilyen oknál fogva megszőnik, a megszőnést követı 
munkanapon a munkaviszony megszőnésérıl szóló okiratot, valamint az elszámoló 
lapot a Társulás megküldi a területileg illetékes állami foglalkoztatási szerv részére;  

e. a munkaviszony megszőnésekor a Társulás a foglalkoztatottat a munkanélküli ellátásra 
való jogosultság megvizsgálása céljából a területileg illetékes állami foglakoztatási 
szervhez irányítja.  

6. A Társulás vállalja, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevı személy foglalkoztatásával 
felmerülı egyes kérdések tekintetében a munkavégzés helyének megfelelı szervezettel 
együttmőködési megállapodást köt.  

 
7. A Társulás az összesítı adatlap adatai alapján minden hónap 12. napjáig értesíti a 

területileg illetékes állami foglalkoztatási szervet a tárgyhónapban kifizetett munkabér és a 
munkabérhez tartozó járulékok2, valamint a közvetlen költségek3 összegérıl, az elızı 
hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követı hónapra igényelt 
összegrıl.  
 

8. A Társulás vállalja, hogy minden hónap 10. napjáig gondoskodik a közfoglalkoztatottak 
munkabérének kifizetésérıl.  

 
Vegyes rendelkezések 

 
9. A Társulás hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat, valamint a területileg illetékes állami 

foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos tevékenységet 
ellenırizze.  

 
10. Jelen szerzıdést rendes felmondással bármelyik fél 30 napos felmondási idıvel 

felmondhatja. 
 

11. A közfoglalkoztatásról szóló jogszabályi rendelkezések megsértése, illetve szerzıdésszegés 
miatt bekövetkezı kár esetén a felek egymás felé kártérítési felelısséggel tartoznak.  

 
12. Az esetlegesen felmerülı jogvitákkal kapcsolatosan a felek - a hatáskörtıl függıen - 

kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság vagy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét.  

                                                 
2
 Járulék: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 4. § l) pontjában foglaltak szerinti tartalommal, kivéve a táppénz-hozzájárulást. 
3
 Közvetlen költség: a munkaruha és egyéni védıeszköz, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, a 

munkába járással kapcsolatos utazási, valamint a munkásszállítás költsége. 



 
13. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 
 

14. Ezen szerzıdést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták.  
 

15. A megállapodás aláírásának napján lép hatályba és határozatlan idıre szól. 
  
  

Kecskemét, 2011. ………………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………. …………………………………….. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Basky András 
polgármester 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Dr. Zombor Gábor 

elnök 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés 2. melléklete  
MEGÁLLAPODÁS  

A KÖZFOGLALKOZTATÁS SORÁN FELMERÜL İ KÖLTSÉGEK  
TÁMOGATÁSON FELÜLI RÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL  

 
amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., 
adószáma: 15337960-2-03, KSH száma: 15337960-8411-321-03 (továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseli: Basky András polgármester, mint megbízó 
 
másrészrıl  a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
adószáma: 15542298-1-03, KSH száma: 15542298-8411-326-03, (továbbiakban: Társulás) 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök, mint megbízott között az alábbiak szerint: 

 
 
 

1. Felek a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 3. §-ában szabályozott rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatás elnyerése 
érdekében benyújtott pályázat alapján megállapodást kötöttek.  

 
2. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt megállapodásban megbízta a Társulást a 

közfoglalkoztatás megszervezésével, és lebonyolításával. 
 

3. A Társulás vállalja, hogy a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségekrıl - 
név szerinti elszámolással - tájékoztatja az Önkormányzatot, mely tájékoztatás a 
foglalkoztatással kapcsolatos munkabér1, a járulékok2, valamint a betegszabadság idejére 
járó távolléti díj és a táppénz-hozzájárulás költségeit tartalmazza. Az elszámolást a 
tárgyhónap utolsó munkanapján megküldi az Önkormányzat részére.  

 
4. A Társulás vállalja, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült közvetlen 

költségekrıl3 tételes elszámolást készít, melyet a tárgyhót követı hónap 20. napjáig 
megküld az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat vállalja, hogy az elszámolás 
beérkezésétıl számított 8 munkanapon belül megtéríti a felmerült költségeket. 

 
5. Az Önkormányzat – mely felhatalmazta a Társulást a közfoglalkoztatás támogatására kiírt 

pályázat benyújtására, támogatói, illetve hatósági szerzıdés kötésére – vállalja, hogy 
biztosítja a Társulás részére a pályázat által elıírt önrészt, mint önkormányzati 
hozzájárulást az alábbiak szerint: 
a Társulás által a 3-4. pont szerint elkészített adatszolgáltatás alapján a közfoglalkoztatás 
munkabér1, járulék2, valamint közvetlen költségének3 5%-át,  

                                                 
1
 Munkabér: a mindenkori minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelı munkabér. 

2
 Járulék: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 4. § l) pontjában foglaltak szerinti tartalommal, kivéve a táppénz-hozzájárulást. 
3
 Közvetlen költség: a munkaruha és egyéni védıeszköz, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, a 

munkába járással kapcsolatos utazási, valamint a munkásszállítás költsége. 

 

 

 



a betegszabadság idejére járó távolléti díj, és a táppénz-hozzájárulás költségének 100%-át a 
Társulás részére az adatszolgáltatás Önkormányzat részére történı leadását követı 5 
munkanapon belül átutalja az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15542298 sz. 
bankszámlaszámra. 

 
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társulás részére az 5. pontban megjelölt 

bankszámlaszámra történı átutalással biztosítja a közfoglalkoztatás során felmerülı és a 
pályázatban el nem számolható dologi költségeket a közfoglalkoztatásban résztvevı 
munkavállalók arányában. 

 
7. Jelen szerzıdést rendes felmondással bármelyik fél 30 napos felmondási idıvel 

felmondhatja, azzal, hogy a felmondás a felek között létrejött, a rövid idıtartamú 
közfoglalkoztatásról szóló megállapodás felmondásával együtt hatályos. 

 
8. Az esetlegesen felmerülı jogvitákkal kapcsolatosan a felek - a hatáskörtıl függıen - 

kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, vagy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét.  

 
9. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 
 

10. Ezen szerzıdést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták.  
 

11. A megállapodás aláírásának napján lép hatályba és határozatlan idıre szól. 
 
 
Kecskemét, 2011. …………………… 
 
 
 

………………………………………. …………………………………….. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Basky András 
polgármester 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Dr. Zombor Gábor 

elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


