
„A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

6/2010. (II.05.) Kt.sz. h a t á r o z a t : 
  

1.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 2010. évi 
Közfoglalkoztatási tervet elfogadja, és a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót – amely a terv II. részét képezi – tudomásul 
veszi. 

 
2.) A 2010. évi Közfoglalkoztatási tervet ezen határozattal együtt 5 napon belül el 

kell küldeni a Magyar Államkincstárnak és a Munkaügyi Központnak.  
 
3.) Gondoskodni kell arról, hogy a 2010. évi Közfoglalkoztatási tervet végrehajtás 

céljából haladéktalanul megismerjék a foglalkoztatási helyek vezetői és a 
Polgármesteri Hivatal érintett osztályvezetői.  

 
4.) A 2010. évi Közfoglalkoztatási terv végrehajtására megállapodást kell kötni az 

Önkormányzat és azon foglalkoztatási helyek között, amelyek nem az 
Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek. A megállapodás 
során ki kell térni arra, hogy a foglalkoztatási helyek a náluk dolgozó közcélú 
foglalkoztatottak számára kifizetett bér+járulékai 5%-os önrészét megtérítik az 
Önkormányzatnak és viselik a dologi költségeket. Továbbá ki kell térni arra, 
hogy a szabálytalan foglalkoztatásból és a késedelmes adatszolgáltatásból 
eredő többletköltségeket a foglalkoztatási helyek kötelesek viselni. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást 
kösse meg a tervben szereplő érintett foglalkoztatási helyek vezetőivel, 
valamint jogosult a tervidőszakban közfoglalkoztatás-bővítés során újonnan 
jelentkező foglalkoztatási helyek vezetőivel is megállapodást kötni.  

 
5.) Törekedni kell arra, hogy a végrehajtás során felmerülő újabb közcélú 

foglalkoztatási igények kielégítésre kerüljenek. Amennyiben a módosítás 
törvényi feltétele bekövetkezik, a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
tervmódosítást elfogadás céljából. 

 
Felelős:  Németh Béla polgármester a 4.) pontban foglalt megállapodások 

megkötéséért, és az esetleges tervmódosítás előterjesztéséért, 
Simonné Dr. Kürti Katalin osztályvezető a 4.) pont szerinti 
megállapodások előkészítéséért, 

  Vargáné Szluka Izabella osztályvezető a 2.) és 3.) pont végrehajtásáért, 
Bagi László, Miszlai József és Vargáné Szluka Izabella osztályvezetők 
a terv végrehajtásának ágazati koordinálásáért 
 

Határidő: 1.), 5.) pont értelemszerű, valamint 
2.) pont esetében: a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadását 

követő 5 nap 
3.) pont esetében: a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadását 

követő 5 munkanap  
4.) pont esetében: 30 nap 

 
K.m.f. 



 
Németh Béla sk.        Hegedűsné dr. Hegedűs Mária sk. 
polgármester           címzetes főjegyző” 


