
4. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A döntés tárgya: 

 

Támogatási igény benyújtása közfoglalkoztatási program megvalósítására 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 15. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 4. §-a alapján támogatás nyújtható a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatáshoz. A támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, és a 

foglalkoztatás napi 4-8 órás munkaidőben, közfoglalkoztatási jogviszonyban történhet. 

A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás a 

közfoglalkoztatottnak járó bér és azt terhelő szociális hozzájárulási adó (együttesen: 

bérköltség) összegének 100%-ig terjedhet. E mellett a megítélt bérköltség 20%-ának 

összegéig elszámolhatóak a közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek és 

anyagköltségek. 

 

A programban elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók 

be, amennyiben a létszám velük nem feltölthető, akkor más, álláskeresőként 

nyilvántartott személy vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása 

is támogatható. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata támogatási igényt kíván benyújtani hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatásra 3 fő csoportvezető és 27 fő munkás részvételével. A 30 

fő foglalkoztatását 6 hónapra, 8 órás munkaidővel tervezzük. A Tolna Megyei 

Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása 

szerint a gazdasági erő figyelembevételével 10%-os önerő biztosítása szükséges. 

 

A létszám biztosítása és a hatékony feladatellátás megvalósulása érdekében javaslom 

együttműködési megállapodás megkötését a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal és a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvánnyal. 

 

A fenti létszámigényhez kapcsolódóan a Dombóvári Járási Hivatal tájékoztatását 

figyelembe véve – 90%-os arányú támogatás esetén – a 2021. május 1. és 2021. 

október 31. közötti időszakra a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához 1.665.110,- 

Ft összegű önerő biztosítása szükséges, melyet tételesen az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

 

A közfoglalkoztatási program lebonyolítása során elsődlegesen az alábbi feladatok 

ellátását tervezzük: 

 

- Zöldterület fenntartási, köztisztasági feladatok ellátása Dombóvár köz- és egyéb 

területein. 

- Településüzemeltetési feladatok ellátása, például vízelvezető árok tisztítása, 

karbantartása. Ezeken a területeken időről időre nagymennyiségű 

hulladékelszállításról kellett gondoskodnunk, illetve ezek olyan zöldterületek, 

melyek nem képezik a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 

fennálló közszolgáltatási szerződés részét. 
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A fenti feladatokat az alábbi helyszíneken tervezzük elvégezni: 

 

- Gunaras területén, 

- Mászlonyban, 

- a szőlőhegyi és gunarasi kerékpárút melletti területeken, 

- a Teleki utca végén (a régi mázsaház területén), 

- a Szigeterdő környezetében lévő utak környékén, 

- a Bontovai-tó környezetében, 

- a Konda-völgy területén (beleérte a Tüskei horgásztótól északra elhelyezkedő 

területeket is), 

- az újdombóvári régi lovaspálya környékén, és 

- az újdombóvári temető melletti önkormányzati területeken. 

 

A feladatok meghatározása során jól létszik, hogy ezen feladatok ellátásának nagyobb 

az eszközigénye, mint amit a közfoglalkoztatási programban eszközbeszerzésre lehet 

fordítani. A kis értékű eszközök fedezete és azok üzemeltetési költsége biztosítható 

lesz a programban megítélt bérköltség 20%-ának összegéig elszámolható költség 

terhére, azonban a szemét elszállítására és egyéb szállítási feladatok ellátására a 

hatékony munkavégzés érdekében szükségesnek tartom egy tehergépjármű 

beszerzését. 

  

A foglalkoztatás elősegítése érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat nyújtson be 

támogatási igényt, illetve az önerőt és a teherautó megvásárlásának összegét az 

önkormányzat a 2021. évi költségvetésében biztosítsa. 

 

Határozati javaslat 

támogatási igény benyújtásáról hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 

megvalósítására, valamint a munkavégzéshez kapcsolódóan tehergépjármű 

vásárlásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályához hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében 30 fő 

foglalkoztatására, melyhez 10%-os, 1.665.110,- Ft összegű önerőt biztosít. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási program hatékony 

megvalósításához, a város zöldterületeinek gondozásához, a településüzemeltetési 

és köztisztasági feladatok megfelelő ellátásához legfeljebb 3.000.000,- Ft 

összegben tehergépjárművet vásárol. A beszerzéssel kapcsolatos intézkedéseket és 

kötelezettségvállalásokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 
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3. Az 1. pontban meghatározott összegű önerőt, valamint a 2. pontban megjelölt 

tehergépjármű beszerzési költségének fedezetét Dombóvár Város Önkormányzata 

a 2021. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

lebonyolításához kapcsolódóan a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

és a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvánnyal együttműködési megállapodást 

köt a programban megvalósításában való segítségnyújtásra, a megállapodásokat 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: a Foglalkoztatási Osztály támogatási értesítőjében megjelölt határidő – a 

támogatási igény benyújtására, valamint az együttműködési 

megállapodások megkötésére 

 a közfoglalkoztatási program megvalósításának támogatásáról szóló 

szerződés aláírását követően – a tehergépjármű beszerzésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi Iroda 

    Polgármesteri Iroda 

  

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
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1. számú melléklet 

 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI IGÉNYEK  

90%-os támogatás mellett 10% ÖNERŐ 

8 órás foglalkoztatás 

 

2021.05.01. – 2021.10.31. 

 (6 hónap) 

 

Sorsz. megnevezése 

 

Jóváhagyott 

létszám (fő) 

 

*Bérköltség 

(Ft/év) 

10% önerő 

**Járulék 

(Ft/év) 

7,75% 

önerő 

 

ÖNERŐ 

ÖSSZESEN 

(Ft) 

1. csoportvezető 3 168.345,- 13.047,- 181.392,- 

2. munkás 27 1.377.000,- 106.718,- 1.483.718,- 

 Összesen 30 1.545.345,- 119.765,- 1.665.110,- 

 

*2021.05.01-től a közfoglalkoztatotti minimálbér összege csoportvezető esetében: 

93.525,- Ft/fő/hó, 2021.03.31-től a közfoglalkoztatotti minimálbér összege: 85.000,- 

Ft/fő/hó 

** a közfoglalkoztatotti program keretében a munkáltatót terhelő szociális 

hozzájárulási adó a jogszabály szerinti mérték (15,5%) 50%-a 


