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Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
által közfoglalkoztatási programra benyújtott kérelem alapján Önkormányzatunk 2016. március
3. napjától 2017. február 28. napjáig 18 fő közfoglalkoztatott igénylését kérte.
Az Önkormányzat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával egyeztetve vonta be közfoglalkoztatásba a balatonakarattyai
lakosokat.
2016. március 3-ától 2016. május 31-éig terjedő időszakban összesen 4 fő került felvételre, a
támogatás mértéke (bér + járulékai): 100 %.
A fenti időszakban a település szemetezését, a Rákóczi park, közterületek és strandok fűnyírását
és a strandok rendbetételét végezték a nyitásához. A település rendezvényeinek
lebonyolításában is segédkeztek.
2016. június 1-jétől 2016. október 31-éig terjedő időszakban június hónapban 4 főt, július
hónapban 5 főt, augusztus hónapban 6 fő, szeptember hónapban 6 főt, és október hónapban 7
főt foglalkoztattunk, a támogatás mértéke (bér + járulékai): 100 %. A nyári szezonban több
munkavállalót keresnek, és így a munkanélküli segélyen lévők közül többen más munkahelyen
próbáltak elhelyezkedni, ezáltal közfoglalkoztatottként nem mindig sikerült annyi embert
felvenni, amennyire szükségünk lett volna. A fenti időszakban a település bicikliút szegélyének
tisztítását, kapálását, közterületek kaszálását továbbá az óvoda udvarának rendbetételét
végezték. A strandokon, közterületeken falevél összegyűjtése, elszállítása volt a feladatuk.
Ezekben a hónapokban a település rendezvényeinek lebonyolításában is segédkeztek.
2016. november 1-jétől 2017. február 28-áig terjedő időszakban összesen 5 fő került
felvételre a támogatás mértéke (bér + járulékai): 100 %.
A fenti időszakban a járdák és buszmegállók síkosság mentesítését, a közterület rendbetételét,
falevél összegereblyézését, és a szociális tűzifa kihordását végezték. Az adventre a Rákóczi
parkban a körszínpad kivilágítását, díszítését a gépek karbantartását, közkutak, csapok
téliesítését végezték.
Nyilvántartott álláskeresők száma
18 fő
Március
12 fő
Április
14 fő
Május
13 fő
Június
10 fő
Július
12 fő
Augusztus
13 fő
Szeptember
14 fő
Október
15 fő
November

FHT-ban részesültek száma
3 fő
1 fő
2 fő
2 fő
2 fő
3 fő
1 fő
3 fő
5 fő

Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatásra:
Amennyiben a program ismételten kiírásra kerül, úgy lehetőségeink szerint minél több
közfoglalkoztatottat igényeljünk, kifejezetten a nyári időszakra, amikor a strandokat nyitjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és
elfogadására!
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Határozati javaslat:
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2017. (I.25.) önkormányzati határozata
A közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatai, javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatás
szervezésére.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás 2016. évi
tapasztalatairól szóló beszámolót és a 2017. évre vonatkozó javaslatokat elfogadja.
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