Közfoglalkoztatási terv Felsőpáhokra vonatkozó része

A Hévízzel szintén határos település 2009. január 1-jei lakosságszáma 647 fő. A város közelsége
miatt a településnek nincs önálló turisztikai arculata. A településre nem jellemző a
munkanélküliség, amely ha jelentkezik is csak időszakos jellegű.
Adatok 2009. november 30-i állapot szerint, 4 fő részére 5 hónapos foglalkoztatással számolva
kerültek rögzítésre.

Közmunka feladatok meghatározása a település területén

Közmunka Felsőpáhok községben

Me.egys.

Mennyiség

Létszám

fő
fő
fő

Takarítás
Közterületi segédmunka

Kőműves

Munkaóra
ráfordítás/nap

1
2
1

8
8
8

Létszám meghatározás a feladatellátáshoz

Település neve:
Felsőpáhok
Munkakörök

regisztrált
munkanélküli
(fő)

aktív korú
rendszeres
szociális
segélyezett (fő)

Napi
munkaidő
(óra)

tervezett átlagbér
(Ft/hó/fő)

szakmunkás
betanított munkás
segédmunkás

1

8

73 500

3

8

ÖSSZESEN

4

8

73 500
73500

Forrás meghatározás
(források és kiadások ütemezése)

Költségek megnevezése

Költségek részletezése
A=B+C

Felsőpáhok

1. foglalkoztatni kívánt személyek bére
2. foglalkoztatni kívánt személyek járulékai
27% 2010

Összes költség

B
Út a munkához
program
költségvetéséből
biztosított 95 %

C
Saját forrás 5%

1470000

1396500

73500

396900

377055

19845

3. munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről szóló jogszabály szerint a
munkaadót terhelő utazási költség
4. munka alkalmassági vizsgálat költsége
5. munkaruha és egyéni védőeszközök
költsége

80000

80000

6. szállítási költsége
7. kis értékű tárgyi eszközök összesen:
8. tárgyi eszközök felhalmozási
támogatásból
9. szervezési, irányítási költségekre

10. képzés támogatására
TÁBLÁZAT ÖSSZESEN (1-10
sorok)

1946900

1773555

173345

Közfoglalkoztatási terv
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján
Rendelkezés-re állási
támogatásra jogosultak
nemenkénti megoszlása
(fő)
férfi
nő

Megnevezés

Közfeladatok
megjelölése

Foglalkoztatás
szervezése

Finanszírozás
összege (Ft)

1. Rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személyek életkor szerinti
várható összetétele összesen (a+b):
a) 35 évnél fiatalabb

1

1

b) 35-55 év közötti
2.
Részben
vagy
egészben
közfoglalkoztatás keretében ellátandó
közfeladatok:
a)
megjelölése,
csoportonkénti
felsorolása
b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
c) megjelölt munka szakképesítési
szükséglete:
a) 8 általános

1

1

1

b) szakképesítés

1

közterületi parkmunka,
takarítás, kőműves

közterületi
Közterületi, kőműves
Közterületi, takarítás
közterületi

2

c) középiskola
d) felsőfokú képesítés
3. A 2. pont szerinti feladatok
ellátásához szükséges létszám
4. Rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak
képzettség
szerinti
összetétele:
a) 8 általános

1

b) szakképesítés

1

2

c) középiskola
d) felsőfokú képesítés
5. Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat

x

b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévő más szervezet
Közfoglalkoztatás
forrás:

finanszírozására

szükséges

173345

a) önkormányzati

1773555

b) központi költségvetés

Felsőpáhok, 2010. január 13.
Jóváhagyó határozat száma: 3/2010. (I.28.)
Németh Sándor
polgármester

