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Kalocsa Város Polgármesterét l 
 

EL TERJESZTÉS 
 

Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 
2022. augusztus 24.-i ülésére 

 
 
Tárgy: Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás – 2022.09.01.-2023.02.28.-ig. 
 
 
Tisztelt Képvisel  – testület! 
 

Kalocsa Város Önkormányzatának lehet sége nyílik 2022. évben a Nemzeti Foglalkoztatási  
Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2022. évi el irányzatának terhére indított hosszabb id tartamú 
közfoglalkoztatás támogatására, a 2022.09.01.- 2023.02.28. közötti id szakra kérelmet benyújtania. 

 
A programban az Önkormányzatnál, azon belül a polgármesteri hivatal és annak osztályainál, 

tölthet  fel a tervezett közfoglalkoztatotti létszám.  
 
A program tervezett id szaka:  2022. 09. 01 – 2023. 02.28. 
A foglalkoztatás napi id tartama:  8 óra 
A bértámogatás intenzitása:   75% 
 
A munkaprogramban els sorban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 25. 

életévüket betöltötték és a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthetnek, a munkaügyi 
központnál regisztrált álláskeres k. 

 
Közvetlen költség a programban nem igényelhet , a bér és munkaadót terhel  járulékok 75%-

os támogatása kérhet  a hatályos közfoglalkoztatási bértábla alapján 8 órás foglalkoztatással kalkulálva, 
bérkategóriában a közfoglalkoztatási bérrel lehet számolni (garantált közfoglalkoztatási bér, 
munkavezet t megillet  közfoglalkoztatási bér, munkavezet t megillet  közfoglalkoztatási garantált bér 
nem igényelhet ). 

 
A 2022.09.01-2023.02.28 napjáig tartó id szakra a korábbi támogatási mértéknek megfelel en 

kérelmezhet  a támogatás, kizárólag a kérelem benyújtásakor betöltött létszám tovább foglalkoztatására 
van lehet ség, 3 f  feletti közfoglalkoztatotti létszám esetén 1 havi bérköltség el leg igénylése 
szükséges. 

 
Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási program ÖNK 2022.09.01-2023.02.28. 
 

Az el zetes igényfelmérésnek megfelel en a kérelem benyújtásra került 10 f  
foglalkoztatásával, melyhez a munkaügyi központ az el zetes tájékoztatások alapján 75%-os támogatást 
tud biztosítani. A programban foglalkoztatott személyek a Polgármesteri Hivatal munkáját segítik. 
 
A tervezett foglalkoztatások létszámadatai és költségei az alábbiak: 
 
Létszám: 10 f  
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Sorsz. Költségnem megnevezése 
A támogatás teljes id tartamára (Ft) 

2022 2023 

1 Közfoglalkoztatottak 
közfoglalkoztatási bére 3.900.000 3.900.000 

2 
Közfoglalkoztatási béreket 
terhel  szociális hozzájárulási 
adó 

253.500 253.500 

3 Bérköltség összesen (ütemezés 
figyelembe vételével)  5.191.880 3.115.120 

4 Bérköltség mindösszesen:  8.307.000 

5 Bérköltség után igényelt 
támogatási összeg (75%) 4.153.520 2.076.760 

6 Bérköltség után igényelt 
támogatási összeg összesen  6.230.280  

7 Kötelez  saját forrás összege 
(25%) 1.038.360 1.038.360 

8 Kötelez  saját forrás összege 
összesen: 2.076.720   

 
 
A dolgozók az alábbi helyszíneken kerülnének foglalkoztatásra: 

Kalocsai Polgármesteri Hivatal:    10 f  adminisztrátor 
 
A hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási programban foglalkoztatni tervezett létszámigények a 
leegyeztetett támogatási mértékek figyelembevételével a kapcsolattartó BKMKH Kalocsai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának megküldésre került.  A hatósági szerz dés megkötése a támogató 
döntést követ en válik esedékessé. 
 
Fentiek alapján kérem az el terjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete 
 

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
Közfoglalkoztatás kiadásai el irányzatának terhére indított hosszabb id tartamú 
közfoglalkoztatásban részt vegyen a Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási program ÖNK – 
2022.09.01-2023-02.28. programjával. 

2. egyetért azzal, hogy a program az el terjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósításra, 
az alábbi tervezett költségekkel, közfoglalkoztatotti létszámmal és id tartammal: 
A program tervezett id szaka: 2022. 09. 01 – 2023. 02.28. 
A foglalkoztatás napi id tartama:  8 óra 
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foglalkoztatni kívánt összes létszám:    10 f  
 

Sorsz. Költségnem megnevezése 

A támogatás teljes id tartamára 
(Ft) 

2022 2023 

1 Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 3.900.000 3.900.000 

2 Közfoglalkoztatási béreket terhel  szociális 
hozzájárulási adó 253.500 253.500 

3 Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe 
vételével)  5.191.880 3.115.120 

4 Bérköltség mindösszesen:  8.307.000 

5 Bérköltség után igényelt támogatási összeg 
(75%) 4.153.520 2.076.760 

6 Bérköltség után igényelt támogatási összeg 
összesen  6.230.280   

7 Kötelez  saját forrás összege (25%) 1.038.360 1.038.360 

8 Kötelez  saját forrás összege összesen:                                                   
2.076.720  

 

3. vállalja a támogatási kérelem által el írt kötelezettségeket. 

4. vállalja, hogy a program költségeit valamint a finanszírozás módját a 2022. évi költségvetési 
rendeletben biztosítja, illetve a 2023. évi költségvetésébe tervezi. 

5. elfogadja, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 15. tábla 15. sora szerinti 
költségvetési jogcím (Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás) kiadási el irányzata a megadott 
rovatbontásban 5 192 e Ft-tal, illetve a 16. tábla 8. sora szerinti bevételi jogcím 
(Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (m ködési célú)) el irányzata a megadott 
rovatbontásban 4 154 e Ft-tal emelkedik, az Általános tartalék kiadási el irányzat 1 038 e Ft-tal 
történ  csökkenése mellett. 

 

Egységes 
rovatkód Megnevezés Változás  

(+/- e Ft) 

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 875 

K2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 317 

B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülr l 4 154 

 

 

 

 




