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Javaslat az út a munkaerőpiacra elnevezésű programban való részvételre 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, 

illetve a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) 

MüM rendelet alapján a VEKOP-8-1.1.-15-2015-00001számú „Út a munkaerőpiacra” 

elnevezésű projekt keretében a munkaadók bérköltség támogatást igényelhetnek. 

  

A program keretében támogatás a közfoglalkoztatásból kikerült álláskereső 

foglalkoztatásához igényelhető 8 + 4 havi 100 %-os bérköltség támogatására, havonta 

legfeljebb a minimálbér kétszerese és szociális hozzájárulási adója mértékéig. 

 

A támogatás kizárólag munkaviszonyban történő foglalkoztatásra igényelhető. 

 

A támogatás a munkáltatónak a kérelem beadásának időpontjában megállapított statisztikai 

létszámán felüli foglalkoztatásra igényelhető. 

 

A támogatás feltételei: 

 

- a munkáltató statisztikai létszámának növelése, 

- munkaviszonyban történő foglalkoztatás 

- a 8 +4 hónapos konstrukció vállalása 

 

A  programban tehát  a munkáltató akkor részesülhet támogatásban, ha a foglalkoztatotti 

létszámát megemeli, az új álláshelyen foglalkoztatottat munkaviszony keretében 12 hónapig 

foglalkoztatja legfeljebb a minimálbér kétszeresének megfelelő munkabérrel. 

 

A munkabér támogatás 8 hónapra szól, a fennmaradó 4 hónapra a munkáltatót foglalkoztatási 

kötelezettség terheli. 

 

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonyát a 

foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt közös megegyezéssel, illetve a működési 

körében felmerülő okból felmondással nem szünteti meg. 

 

Kismaros Község Önkormányzata munkaviszony keretében 4 főt foglalkoztat, e létszámot  

meg kell növelnie a foglalkoztatott/tak számával. 

 

Az elnyerhető bértámogatás 8 hónapra 

- bérköltség a minimálbér kétszeresével számítva 262.000 Ft/hó =2.096.000 Ft 

- szociális hozzájárulási adó 27 % = 565.920 

 

A támogatás 2.661.920 Ft  

 

 

Kismaros Község Önkormányzatának 4 hónapos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia, 

a kötelezettség időtartamára támogatás már nem illeti meg. 



 

- bérköltség a minimálbér kétszeresével számítva 262.000 Ft/hó= 1.048.000 Ft 

- szociális hozzájárulási adó 27 %=282.960 Ft 

 

Az önkormányzatot terhelő kötelezettség: 1.330.960 Ft 

 

A program célja a munkáltatók támogatása a munkavállaló munkaerőpiaci részvételének 

megteremtése, elősegítése érdekében, megalapozott döntést azonban a Képviselő-testület csak 

az alábbiak mérlegelése után hozhat. 

  

a) milyen munkakörben foglalkoztatja a munkavállalót, az mennyiben kapcsolódik az 

önkormányzat jogszabályban meghatározott vagy önként vállalt feladataihoz, azok 

elvégzése csak létszámemeléssel válhat-e lehetségessé, 

b) a foglalkoztatás határozott ideje alatt a feladat elvégezhető vagy a határozott idő 

lejártával igény merülhet fel a további foglalkoztatásra, 

c) a program keretében történő határozott idejű, majd az esetleges további 

határozatlan idejű foglalkoztatás költségei milyen forrásból teremthetők meg, 

d) a foglalkoztatott képzettségét tekintve mennyiben alkalmas a feladat elvégzésére 

 

 

A földhivatali nyilvántartásban a kismarosi ingatlanok tulajdoni lapjain a „ felülvizsgálat 

alatt” megjegyzés szerepel. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. ( 

XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint minden ingatlannak a rendeletben 

meghatározott eljárási rend szerint bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A címképzésért 

felelős szerv a települési jegyző, a jegyzőnek a „ felülvizsgálat alatt” megjelöléssel ellátott 

címek felülvizsgálatát 2016. XII.31. napjáig kellett elvégeznie. A felülvizsgálat 

kapacitáshiány miatt határidőre nem fejeződött be, arra a Kismarosi Közös Önkormányzati 

Hivatal az egyéb feladatok ellátásának sérelme nélkül nem képes. 

 

A felülvizsgálat elmaradása katasztrófavédelmi, mentési szempontból jelentős hátránnyal 

járhat, megnehezíti a tulajdonosoknak egyes jogaik gyakorlását. 

 

A község digitális földmérési alaptérképének felülvizsgálata, pontosítása is szükséges a 

térképi adatok nem a valóságos helyzetet tükrözik. 

 

Mindezek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a  VEKOP-8-1.1.-15-2015-

00001számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekt keretében a  bérköltség támogatására 

kérelmet adjon be, döntését a határozati javaslat szerint hozza meg. 

 

Kismaros, 2017-03-12 

 

 

                                                                          Neubauer Rudolf 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő.testülete 

 

1.  a  VEKOP-8-1.1.-15-2015-00001számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekt 

keretében egy fő foglalkoztatására a minimálbér kétszeresének megfelelő bérköltség 8 

+ 4 hónapos 100 %-os támogatására kérelmet ad be. 

2. a Kismaros Község Önkormányzata munkáltatónál munkaviszonyban 

foglalkoztatottak létszámát 2017. március 28. napjával egy fővel megemeli, 

3. Kismaros Község Önkormányzata bérelőírányzatát a támogatási szerződés megkötését 

követően 3.992.880 Ft-tal megemeli, 

4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés és a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 


