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Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

PÁPA, Fő u. 12. 8500 

Tel: 89/324-585 

Fax: 89/515-083 

E-mail cím: polgarmester@papa.hu 

 

    

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 37/A. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási 

feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony 

megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása 

céljából - az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk 

és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít, melyet a 

Képviselőtestületnek kell elfogadnia.  

  

 A közfoglalkoztatási tervben meg kell határozni a rendelkezésre állási támogatásra jogosult 

személyek képzettség szerinti várható összetételét, a részben vagy egészben közfoglalkoztatás 

keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, továbbá az egyes feladatok 

ellátásához szükséges létszámot, a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló 

forrásokat. A tervezés érdekében az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, továbbá az 

önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok körében felmérést végeztünk, 

melynek összesített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 A terv elkészítéséhez figyelembe vettük a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 

Pápai Kirendeltségének jelenlegi adatait és előrejelzéseit: az álláskeresési ellátást kimerítő, már 

tartósan álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosultak és a 2009. évben 

álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek létszámát és 

iskolai végzettségét, szakképzettség szerinti várható összetételét, a munkaügyi központ 

szervezésében induló képzések várható szakirányait, a résztvevők létszámát, a térségben induló 

munkaerő-piaci programokat, az azokba bevonhatók létszámát. Elemzést készítettünk a 2009. 

évben aktív korúak ellátásában részesülők helyzetéről (2. számú melléklet), továbbá  megterveztük 

2010. évre vonatkozóan az aktív korúak ellátására jogosultak és közfoglalkoztatásba bevonható 

személyek létszámát, életkorát, nemét, iskolai végzettségét stb. (3. számú melléklet) 

 

 Fentiek  alapján összeállított közfoglalkoztatási terv tervezetét  (4. számú melléklet) az Szt. 

37/A. § (1) bekezdése alapján előzetes véleményezésre megküldtük a Közép-dunántúli Regionális 

Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségének, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, 

továbbá a szociálpolitikai kerekasztalnak. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 

Pápai Kirendeltsége a közfoglalkoztatási terv tervezetét megvizsgálta, az azzal kapcsolatban 

kialakított véleményét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. A Szociálpolitikai 

Kerekasztal és a kisebbségi önkormányzatok a közfoglalkoztatási terv tervezetét megtárgyalták és 

egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 Az Szt. 37/C. § alapján az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki az 55. 

életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve hogy a családban élő 

gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, 

gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek napközbeni 

ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, a települési 

önkormányzattal kötött hatósági szerződésben vállalhatja, hogy az állami foglalkoztatási 

szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és teljesíti az elhelyezkedése 

érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetve közfoglalkoztatásban vesz 

részt. 
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A hatósági szerződés egy éves időtartamra jön létre. A hatósági szerződést a települési 

önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a 

rendszeres szociális segélyre jogosult közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A hatósági szerződést 

kötő személy rendelkezésre állási támogatásra válik jogosulttá. 

 

Az „Út a munkához” című program által biztosított foglalkoztatási lehetőségek kihasználása 

céljából a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 17-i ülésén döntött arról, 

hogy közfeladatainak ellátása, a közcélú foglalkoztatás megvalósítása érdekében együttműködik a 

megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények székhelyén lévő települési 

önkormányzatokkal. 

Az együttműködési megállapodás Pápa városban működő, megyei fenntartásban lévő intézmények 

által ellátott közfeladatokra terjedne ki, ezáltal a rendelkezésre állási támogatásra jogosult 

álláskeresők foglalkoztatását segítené elő.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésével - a közcélú foglalkoztatás megvalósítása érdekében - kötendő együttműködési 

megállapodás tervezetét 2009. december 18-i ülésén jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a 

megállapodás aláírására.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította:  Benecz Rita osztályvezető  

 

Pápa, 2010. január 14. 

         Dr. Kovács Zoltán s.k. 

             polgármester 

 

Határozati javaslat 
 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a  közfoglalkoztatási tervet egy éves 

 időtartamra elfogadja. 

       A közfoglalkoztatási terv 2010. február 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg Pápa Város 

 Önkormányzata Képviselőtestületének 41/2009. (IV. 1.) számú határozatával elfogadott        

 közfoglalkoztatási terv hatályát veszti. 
 

 A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatban a szükséges 

 intézkedéseket tegye meg. 
 

 Határidő: azonnal   

 Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

   

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

 amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatása a 

 közfoglalkoztatási terv alapján biztosított, egy éves időtartamra a hatósági szerződést   

megkösse. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 
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1. számú melléklet 

Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése 

(foglalkoztató intézmény és munkakör szerinti bontásban) 

Összesítés 

Intézmény neve létszám munkakör munkakörhöz 

kapcsolódó 

isk. végzettség 
Foglalkoztatás időtartama 

Gróf  Esterházy 

Kórház és 

Rendelőintézeti 

Szakrendelő 

10 fő segédápoló szakmunkás 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

2 fő segédmunkás 8 általános 

2 fő adminisztrátor érettségi vagy 

gyors és gépíró 

szakiskola 

1 fő  asztalos szakmunkás 

1 fő  mosodai kisegítő 8 általános 

1 fő konyhai 

alkalmazott 

8 általános 

2 fő  villanyszerelő szakmunkás 

2 fő festő szakmunkás 

1 fő kőműves szakmunkás 

1 fő vízvezeték szerelő szakmunkás 

1 fő beteghordó 8 általános 

Munkácsy Mihály 

Általános Iskola 

2 fő portás érettségi és 

szakmunkás 
2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

Jókai Mór Művelődési 

Központ 

1 fő fűtő 8 általános                2010.02.01.–   2010. 04. 30.   és   2010. 10. 01. – 2011. 01. 31. 

Városi Óvodák 

2 fő 

2 fő  

1 fő  

1 fő 

karbantartó 

takarítónő 

ügyintéző 

dajka 

szakmunkás 

8 általános 

érettségi 

szakmunkás 

                     2 fő    2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

                                            4 fő     4 hónap  



Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és  

Kollégium 

5 fő 

 

1 fő 

portás 

 

festő 

érettségi v. 

szakmunkás 

szakmunkás 

       5 fő  2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

       1 fő  2010. 02. 01. – 2010. 06. 30.  és  2010. 09. 01. –  2011. 01. 31. 

KÖZSZOLG Kft. 
1 fő 

1 fő 

ügyintéző 

adminisztrátor 

érettségi 

érettségi 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

 

PVÖ 

Városgondnokság 

4 fő adminisztrátor érettségi  

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

 

1 fő  műszaki 

ügyintéző 

érettségi 

 

*144 fő 

 
segédmunkás 8 általános vagy 

az alatti 
*A 144 fő segédmunkás negyedéves bontásban dolgozik és 90 

munkanapot követően cserélődik új személyekkel, így negyedévente 36 

fő foglalkoztatható.  

Bóbita Bölcsőde 
1 fő takarítónő 8 általános 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 
1 fő karbantartó szakmunkás 

PVÖ Egyesített 

Szociális Intézmény 

5 fő fizikai kisegítő 8 általános 

                            13 fő   2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

                              2 fő   8 hónap 

3 fő  segédápoló szakmunkás 

1 fő  ügyviteli 

munkakör 

érettségi 

5 fő szociális 

gondozó 

érettségi v. 

szakmunkás 

1 fő gépkocsivezető/ 

karbantartó 

szakmunkás + 

jogosítvány 

Jókai Mór Városi 

Könyvtár 

2 fő könyvtáros főiskola vagy 

érettségi 

 

 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

1 fő  számítógépes 

operátor 

érettségi 

 

1 fő gazdasági 

ügyintéző 

érettségi 

2 fő szövegszerkesztő érettségi 

Weöres S. Ált. Iskola 
1 fő portás érettségi v. 

szakmunkás 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

 

Napsugár Bölcsőde 

1 fő gyermekgondozó érettségi 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 1 fő adminisztrátor érettségi 

1 fő kertész érettségi 

Fenyveserdő Bölcsőde 1 fő karbantartó szakmunkás 2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 



Polgármesteri Hivatal 

1 fő könyvelő érettségi 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 
11 fő adminisztrátor érettségi 

1 fő karbantartó szakmunkás 

1 fő kézbesítő szakmunkás v.  

8 általános  

Méki-R Kft. 6 fő segédmunkás 8 általános vagy 

az alatti 
3 hónap 

Pápai 

 Termálvízhasznosító 

Zrt. 

2 fő pénztáros érettségi és 

társalgás szintű 

német nyelv 
2010. 05. 01. – 2010. 08. 31. 

 
1 fő kertész  szakmunkás 

1 fő takarítónő szakmunkás 

Pápai Vízmű Zrt. 

1 fő karbantartó , 

gépszerelő 

szakmunkás 

 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

1 fő villamos 

kisegítő, 

karbantartó 

szakmunkás 

1 fő kisegítő vízbázis 

karbantartó 

szakmunkás 

1 fő vízhálózat 

karbantartó,  

szakmunkás 

1 fő gépszerelő (autó, 

munkagép) 

szakmunkás 

1 fő környezetmérnök 

v. műszaki 

mérnök 

főiskola, v. 

technikum 

1 fő gazdasági 

ügyintéző 

mérlegképes 

könyvelő 

Acsády Ignác 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

1 fő udvari munkás szakmunkás 

2010. 02. 01. – 2011. 01. 31. 

   1 fő takarító 8 általános vagy 

az alatti 

1 fő teherautó vezető 

szakmunkás 
(KCR 

könnyűgépkezelő 

vizsga) 



   1 fő portás szakmunkás v. 

érettségi 

   1 fő oktatástechnikus érettségi 

Mindösszesen: 254 fő 
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                                                                                                                             2. számú melléklet 

I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése  

2009. évi adatok alapján 

 

Település neve, címe, irányítószáma: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 12.  

Lakosságszáma: 32.199 fő 

  

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív korúak 

ellátásában 

részesülők (fő) 

Közfoglalkoz

-tatottak 

teljes 

létszáma (fő) 

Közcélú foglalkoztatás 

módja a munkáltatói 

feladatok ellátása szerint 

Közcélú 

foglalkoztatás 

Aktív 

korúak 

ellátására 

kifizetett 

összeg (Ft/év) 

1. Létszám összesen 

(1.1.a+b+c és 1.2.) 
731 187 

      

Ebből:  

1.1.Rendszeres szociális 

segélyre jogosult 

110 

       

a) egészségkárosodott 
38 

b) 55 év feletti 72 2       

c) 14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevelő 
- - 

      

 
1.2. Rendelkezésre állási 

támogatásban részesülő 623 187    

2. Életkor megoszlása:                        

a) 35 évnél fiatalabb                  

b) 35-55 év közötti           

c) 55 évnél idősebb 

313 

308 

2 

87 

98 

2       

3. Nemek szerint: 
        

a) férfi 318 129       

b) nő 305 58       

4. Iskolai végzettség:          

a) 8 általánost nem 

végzettek 57 34       

b) 8 általánost végzett 182 91       

c) szakmunkás/szakiskolai 

végzettség 213 24 
      

d) szakközép/technikus 

végzettség 121 19 
      

e) gimnáziumi érettségi 
33 15 

      

f) egyetemi/főiskolai 

végzettség 
17 4 

      

5. Háztartás formája:          

a) családban élő 188 51       

b) egyedül élő 399 129       

c) 14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevelő 36 7 
      



S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív korúak 

ellátásában 

részesülők (fő) 

Közfoglal- 

koztatottak 

teljes 

létszáma (fő) 

Közcélú foglalkoztatás 

módja a munkáltatói 

feladatok ellátása 

szerint
1
 

Közcélú 

foglalkoztatás 

Aktív 

korúak 

ellátására 

kifizetett 

11.30-ig 

összeg (Ft/év) 

 

6. 
Folyósított ellátás átlagos 

összege (Ft/hó/fő) 
31.000.- 

     
176.186.780.- 

a) RÁT 30.043.-    166.138.925.- 

b) RSZS 31.859.-     10.047.855.- 

7. 

Konkrét munkafeladatok, 

munkakörök megnevezése, 

felsorolása 

 

   

segédápoló, 

segédmunkás,  

adminisztrátor, asztalos, 

mosodai kisegítő, konyhai 

alkalmazott 

villanyszerelő,  

festő, kőműves, 

vízvezeték szerelő, 

beteghordó, portás, fűtő, 

karbantartó, takarító, 

ügyintéző, dajka, műszaki 

ügyintéző, fizikai 

kisegítő, ügyviteli 

munkakör, szociális 

gondozó, gépkocsivezető, 

könyvtáros, operátor,  

gazdasági ügyintéző, 

szövegszerkesztő, 

gyermekgondozó, kertész, 

könyvelő, kézbesítő, 

pénztáros, gépszerelő, 

udvari munkás, technikus,     

8. Munkák teljesülése a 2009. 

évi közfoglalkoztatási terv 

szerinti ütemezés2 alapján: 

  

187  

segédápoló, 

segédmunkás, 

adminisztrátor, asztalos, 

mosodai kisegítő, konyhai 

alkalmazott, 

villanyszerelő,  

festő, kőműves, 

vízvezeték szerelő, 

beteghordó, portás, fűtő, 

karbantartó, takarító, 

ügyintéző, dajka, 

műszaki ügyintéző, 

fizikai kisegítő, 

ügyviteli munkakör, 

szociálisgondozó, 

gépkocsivezető,   

operátor,  

szövegszerkesztő 

gyermekgondozó, 

 kertész, könyvelő, 

kézbesítő, gépszerelő, 

gazdasági ügyintéző, 

udvari munkás     

                                                 
1
 Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok ellátását 

magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka szervezésével megbízott 

szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) bek.) ellátó szervezet (=a 

foglalkoztató).  
2
 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves 



S
o

rs
zá
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Megnevezés 

Aktív korúak 

ellátásában 

részesülők (fő) 

Közfoglalkoz

-tatottak 

teljes 

létszáma (fő) 

Közcélú foglalkoztatás 

módja a munkáltatói 

feladatok ellátása szerint 

Közcélú 

foglalkoztatás 

Aktív 

korúak 

ellátására 

kifizetett 

 

I. negyedév   18 10     

II. negyedév   27 27     

I. félév  45 37   

III. negyedév   61 51     

IV. negyedév   81 64     

2009. évben összesen  187 152   

9. 

Foglalkoztatók köre, 

szervezetek megnevezése
3
 

    

Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti 

Szakrendelő, 

Munkácsy Mihály 

Általános Iskola, 

Jókai Mór Művelődési 

Központ,  

Városi Óvodák, 

Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és 

Kollégium, 

PVÖ Városgondnokság, 

Bóbita Bölcsőde, 

Pápa Város 

Önkormányzatának 

Egyesített Szociális 

Intézménye,  

Jókai Mór Városi 

Könyvtár,  

Weöres S. Általános 

Iskola, 

Napsugár Bölcsőde, 

Fenyveserdő Bölcsőde, 

Polgármesteri Hivatal, 

MÉKI-R Kft., 

Pápai Termálvíz-

hasznosító Zrt. 

Pápai Víz-, és 

Csatornamű Zrt,  

Acsády Ignác Szakképző 

Iskola és Kollégium,      

10. Foglalkoztatások átlagos 

időtartama (nap) 
    

147 
    

11. Közcélú foglalkoztatás: 
      

57.509.168.- 
  

a) tervezett összeg
4
 (saját 

forrással együtt) 
      

93.701.686.- 
  

b) felhasznált tényleges 

összege
5
       

57.509.168.- 

(2009.11.30)   

c) ebből saját forrás
6
,       2.875.458.-   

12. aktív korúak ellátására 

kifizetett összeg         
176.186.780.- 

a) központi forrásból          137.670.410.- 

b) helyi forrásból          38.516.370.- 

                                                 
3
 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A foglalkoztatókat a (Szt. 

36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni. 
4
 2009. évi terv szerinti teljes költség 

5
 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége 

6
 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze 

 



                                                                                                                             3. számú melléklet 

II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése  

2010. évre 

S
o

rs
zá

m
 

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 

(szöveges tartalom) 

1. Aktív korúak ellátására 

jogosultak létszáma (a+b): 

731 

(11.30.-ai 

állapot)         

a) rendszeres szociális 

segélyezettek összesen: 
110 

  
- 

    

ebből:         

egészségkárosodott 38   38     

55. életévét betöltötte 72   -     

14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevelő 
- 

  
- 

    

települési önkormányzat 

rendeletében meghatározott 

feltételeknek megfelel 

- 

  

- 

    

b) rendszeres munkavégzésbe 

bevonhatók (RÁT-osok) 
623 

(2 fő RSZS) 
623 

      

2. Önkormányzat által 

mentesíteni kívánt csoportok 

felsorolása
7
 (létszáma 

csoportonként)     

- 

  

- 

3. Közfoglalkoztatásba 

bevonhatók életkora (a+b+c):   
623 

      

a) 35 évnél fiatalabb   313       

b) 35-55 év közötti   308       

c) 55év feletti  2    

4.* Neme (a+b):   623       

a) férfi   319       

b) nő   304       

5.* Iskolai végzettsége:          

a) 8 általánost nem végzettek   57       

b) 8 általánost végzett   182       

 

c) szakmunkás/ szakiskolai 

végzettség   
213(2 fő RSZS)    

d) szakközép/ technikusi 

végzettség   
121    

e) gimnáziumi végzettség 
  

33    

f) egyetemi/ főiskolai 

végzettség   
17    

6.* Háztartás formája:       

a) családban élő   224    

b) egyedül élő   399    

7.* Képzésre kötelezett 35 éven 

aluliak létszáma iskolai 

végzettségük szerint (a+b):y 
  

107  30  

a) 8 általánost nem végzettek   30  30  

b) 8 általánost végzettek   77  - **  

 * A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!   

**Az Szt. csak az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők képzésben való részvételét írja elő.  

                                                 
1A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek; a létszám pedig 

áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. (azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása 

esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban) 



4. számú melléklet 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV (tervezet) az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján  

2010. évi tervezési adattábla 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Rendelkezésre állási 

támogatásra 

jogosultak 

nemenkénti 

megoszlása (fő) 

Közfeladatok 

megjelölése 

Foglalkoztatottak 

száma/ 

foglalkoztatók (fő) 

Finanszírozás 

összege (Ft) 

férfi nő    

1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 

személyek életkor szerinti várható 

összetétele összesen
8
 (a+b): 

319 304 

      

a) 35 évnél fiatalabb 170 143       

b) 35-55 év közötti 147 161       

c) 55 év feletti 2 -       

2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 

képzettség (iskolai végzettség) szerinti 

összetétele:           

a) 8 általánost nem végzettek 24 33       

b) 8 általánost végzettek 85 97       

c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 132 81       

d) szakközép/technikus végzettség 57 64    

e) gimnáziumi érettségi 15 18    

d) egyetemi/főiskolai végzettség 6 11       

3.  Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 

keretében ellátandó közfeladatok
9
: 

Az ehhez kapcsolódó 

létszámigény (fő) 

Feladatok várható ütemezése 

tevékenységek szerint (fő) 

 

férfi nő I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év 

 a) megjelölése, csoportonkénti 

felsorolása
10

 

- - közcélú foglalkoztatottak: 

   Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

24 

 

 Munkácsy Mihály Általános Iskola 2 - 2 2 2 2  

 Jókai Mór Művelődési Központ 1 - 1 - 1 1  

 Városi Óvodák 2 4 2 6 6 2  

 Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium 

 

6 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6  

 KÖZSZÖLG Kft. - 2 2 2 2 2  

 PVÖ Városgondnokság 116 33 41 41 41 41  

 Bóbita Bölcsőde 1 1 2 2 2 2  

 P V Ö Egyesített Szociális Intézménye 6 9 15 15 15 15  

 Jókai Mór Városi Könyvtár 2 4 6 6 6 6  

 Weöres Sándor Általános  Iskola - 1 1 1 1 1  

 Napsugár Bölcsőde 1 2 3 3 3 3  

 Fenyveserdő Bölcsőde 1 - 1 1 1 1  

 Polgármesteri Hivatal 2 12 14 14 14 14  

 Méki-R. Kft. 6 - - 6 - -  

 Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 1 3 - - 4 -  

 Pápai Vízmű Zrt. 6 1 7 7 7 7  

 Acsády Ignác Szakképző Iskola 

             és Kollégium 

 

4 

 

1 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 - egyéb közfoglalkoztatottak: 16 14 30 24 26 30  

                                                 
8 Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján 
9 Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 
10 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a 

2010. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni. 



S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Az ehhez kapcsolódó 

létszámigény (fő) Közfeladatok 

megjelölése 

Foglalkoztatottak 

száma/ 

foglalkoztatók 

(fő) 

Finanszírozás 

összege (Ft) 
férfi nő 

 

b) feladatok várható ütemezése összesen
11

          

I.  negyedévben foglalkoztatottak száma 

összesen 
86 76 

    

saját forrás: 

2.062.710.- 

 

kp.kv:39.191.482.- 

II. negyedév foglalkoztatottak száma   

     összesen 
90 75 

    

saját forrás: 

2.716.029.- 

 

kp.kv:51.604.543.- 

III. negyedév foglalkoztatottak száma  

      összesen 
87 79 

    

saját forrás: 

2.202.763.- 

 

kp.kv:41.852.489.- 

IV. negyedév foglalkoztatottak száma  

      összesen 
86 76 

    

saját forrás: 

2.062.710.- 

 

kp.kv:39.191.482 

c) megjelölt munka szakképesítési  

     szükséglete
12

:         

      a) 8 általános 143 45       

      b) szakképesítés 32 20       

      c) középiskola 8 35       

      d) felsőfokú képesítés 1 -       

4. a 3. pont szerinti feladatok ellátásához 

szükséges létszám összesen 
184 100 

   

2010. év során várható 

közfoglalkoztatottak száma összesen 

284 

 

ebből 254 fő közcélú 

foglalkoztatott, 

várhatóan 30 fő egyéb 

közfoglalkoztatott       

5. Foglalkoztatás szervezésének módja
13

:           

a) önkormányzat 

      

230 fő/ 

13 foglalkoztató 
7.324.538.- 

b) önkormányzati társulás       - - 

c) e célra létrehozott szervezet       - - 

d) meglévő más szervezet 

      

54 fő/ 

8 foglalkoztató 
1.719.674.- 

6. ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci 

programjainak megnevezése (ÁFSZ-től 

kapott lista alapján tervezett programok), és 

a tervezett létszám 

    

- 

    

Önkormányzati igények képzési és 

munkaerő-piaci programokra 2010. évben
14

, 

és a tervezett létszám 

- 

7. Közfoglalkoztatás finanszírozására 

rendelkezésre álló/ szükséges forrás:           

a) önkormányzati             9.044.212.- 

b) központi költségvetés         171.839.996.- 

                                                 
11

 Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá 

rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 
12

 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján 
13

 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás 
14

 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú 

foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik. 

 

 

 



 



 


