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Rögzített

V/II. Melléklet a Közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez
7/B. számú melléklet
Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján
2010. évi tervezési adattábla
Önkormányzat neve,
címe, irányítószáma:
Lakosságszám:

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9231 Máriakálnok, Rákóczi út 6

1698

Sorszám

Társulás esetén gesztor
önkormányzat neve:

1.

2.

3.

Megnevezés

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személyek életkor szerinti várható összetétele
összesen1 (a+b+c):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 év feletti
Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség (iskolai végzettség) szerinti
összetétele:
a) 8 általánost nem végzettek
b) 8 általánost végzettek
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség
d) szakközép/technikus végzettség
e) gimnáziumi érettségi
f) egyetemi/főiskolai végzettség
Részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok2 :

Rendelkezésre
állási
támogatásra
jogosultsak
Közfeladatok megjelölése
nemenkénti
megoszlása (fő)
férfi

nő

3

1

1
2

1

1
1
1

Finanszírozás
összege (Ft)

1

Az ehhez
kapcsolódó
létszámigény
(fő)

A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása3
férfi

Foglalkoztatottak
száma /
foglalkoztatók (fő)

nő

Feladatok várható ütemezése tevékenységek
szerint (fő)
I.
negyedév
férfi nő

II.
negyedév
férfi nő

III.
negyedév
férfi nő

IV.
negyedév
férfi nő

N/A
1

Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján
Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján
3 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.
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4.

5.

6.

7.

8.

Megnevezés

B) feladatok várható ütemezése összesen4
I. negyedévben foglalkoztatottak száma
összesen
II. negyedévben foglalkoztatottak száma
összesen
III. negyedévben foglalkoztatottak száma
összesen
IV. negyedévben foglalkoztatottak száma
összesen
C) megjelölt munka szakképesítési
szükséglete5 :
a) 8 általánost nem végzettek
b) 8 általánost végzettek
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség
d) szakközép/technikus végzettség
e) gimnáziumi érettségi
f) egyetemi/főiskolai végzettség
A 3. pont szerinti feladatok ellátásához
szükséges létszám összesen
2010. év során várható közfoglalkoztatottak
száma összesen
Foglalkoztatás szervezésének módja6 :
a) önkormányzat
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévő más szervezet
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. évben7 ,
és a tervezett létszám
Közcélú finanszírozásra rendelkezésre álló /
szükséges forrás:
a) önkormányzati
b) központi költségvetés
Amennyiben információ áll rendelkezésre:
Aa) Közmunka program önrésze
Ab) Közmunka program: igényelt támogatás
Ba) Közhasznú munka önrésze
Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás
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Az ehhez
kapcsolódó
létszámigény
(fő)
férfi
nő

Közfeladatok megjelölése

Foglalkoztatottak
száma /
foglalkoztatók (fő)

1
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Finanszírozás
összege (Ft)

0
3

1

840000

3

1

840000
0

1
1
1

1

3

1
4
4

Tervezett program
N/A

1680000

Létszám (fő)

N/A

84000
1596000

Aláírás
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)
5 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján
6 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás
7 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen
igény mutatkozik
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