A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a
csökkent
munkaképeségű
személyek
professzionális
rehabilitációjáról
és
foglalkoztatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. sz.) 11. szakasza 1
bekezdésének 3. pontja, és az aktív foglalkoztatáspolitikai programjainak vagy
intézkedéseinek végrehajtása során érvényesülő kölcsönös jogok és kötelezettségek
megállapításáról a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Zenta község és Vajdaság
Autonóm Tartomány között 2014.06.06-án kelt 133-10-1/2014-31-es számú megegyezés
alapján, a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervvel, a tartományi foglalkoztatási
akciótervvel és Zenta község helyi foglalkoztatási akciótervével összhangban
ZENTA KÖZSÉG ÉS
A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK
EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG
A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLATTAL
együttműködve
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
ír ki
KÖZMUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE
A 2014-ES ÉVBEN
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A közmunka olyan aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedés, amely előirányozza a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: Nemzeti Szolgálat) nyilvántartásában
szereplő munkanélküliek foglalkoztatására szolgál eszközök jóváhagyását, és amelyen a
munkáltató – a közmunka kivitelezője által foganatosított aktivitások lebonyolítása
értendő, amelynek célja meghatározott társadalmi érdek megvalósítása (pl. megelőzés és
idősek támogatása, illegális szemétlerakók szanálása, utak rendezése és kiépítése stb.).
A közmunkák mindenekelőtt a nehezebben elhelyezkedő munkanélküliek és a szociális
szükségletekkel
élő munkanélküliek foglalkoztatása, és a munkanélküliek
munkaképességének megőrzése és előmozdítása céljából kerülnek megszervezésre.
A közmunkákat a munkáltató- a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi
önkormányzat nyilvános pályázat alapján jelöl ki.
A közmunkák legfeljebb hat hónapig tarthatnak.
A munkáltatónak- a közmunka kivitelezőjének jelentkezést kell benyújtani a közmunka
végrehajtására, amely tartalmazza a közmunka-tevékenység leírását (időterv) és a
foglalkoztatandó személyek számát.

II. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS MÉRTÉKE
A közmunka lebonyolítására a Nemzeti Szolgálat a munkáltató- a közmunka kivitelezője
részére eszközöket fizet:
- a munkanélküliek keresetére
- a közmunkák lebonyolításának költségeire.
A közmunkák végrehajtására szánt eszközöket az alábbiakra kell felhasználni:
1. a közmunkákba bevont munkanélküliek bruttó keresetének kifizetésére, az alábbi
összegben:
- 35.330,00 dinár, amely tartalmazza a megfelelő adókat és járulékokat a holtmunka
esetleges összegét
2. a közmunkák lebonyolításának költségeire személyenként az alkalmazás minden
hónapjára az alábbi összegben:
- 3.000,00 dinár közmunkák lebonyolítására kommunális tevékenységek területén és
500,00 dinár közmunkák lebonyolítására szociális tevékenységek területén.
A munkáltató- a közmunka kivitelezője köteles biztosítani a Zenta község által nem viselt
összes kötelezettséget a törvénnyel összhangban, éspedig: az évi szabadság használatának
idejére járó keresettérítést, a minimálbér és a jelen nyilvános pályázatban megállapított
nettó kereset mértéke közötti esetleges különbözetet.
III. A VÉGREHAJTÁS TERÜLETEI
A közmunkák megszervezése és végrehajtása az alábbi területeken eszközölhető:
-

-

-

szociális, humanitárius, kulturális és egyéb tevékenységek:
egészségügyi neveléssel kapcsolatos tevékenységek- megelőzés és időskorúak,
szociálisan rászorulók, fogyatékkal élők segítése, a kulturális örökség és a
régészeti lelőhelyek védelme és megőrzése, színházi, múzeumi, könyvtári és
idegenforgalmi tevékenységek, adatbázis frissítés és egyéb teendők
nyilvános infrastruktúra karbantartása és felújítása:
út és út menti sáv, töltés, csatorna, vasút, híd rendezése és építése, csatorna- és
vízvezeték-hálózat és egyéb közérdekű műtárgy átépítése, helyi közösség
rendezése, roma telepek rendezése- lakhatási feltételek megkönnyítése és egyéb
teendők
környezetvédelem és a természet fenntartása és védelme:
illegális szemétlerakók szanálása, folyó-, tópart, csatorna, vízelvezető, közterület
tisztítása és karbantartása, erdősítés, a környezeti tulajdon fejlesztése, az edők,
folyók és a tavak megőrzése és védelme, falufejlesztés, parkok, játszóterek
felszerelésének összeszerelése és karbantartása, új hulladéklerakók- hulladék

összegyűjtésére és eltávolítására vonatkozó lokációk létesítésének támogatása és
egyéb teendők.
IV. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA
A közmunkák lebonyolításában való részvételre jogosultak:
- a területi autonómia szervei és a helyi önkormányzati egységek szervei
- közvállalatok és közintézmények,
- vállalkozók,
- szövetkezetek,
- polgárok társulása.
Feltételek
A közmunkák lefolytatására szánt eszközök odaítélésére való jogot a munkaadó a
következő feltételekkel valósíthatja meg:
- elsősorban hátrányos helyzetű munkanélküli személyeket foglalkoztat (szociális
segélyben részesülő személyek, fiatalok, munkafölösleg, 50 évnél idősebbek, hosszabb
ideje munkanélküliek, minősítés nélküli vagy alacsony minősítésű munkanélküliek,
fogyatékkal élő személyek, roma nemzetiségűek, nők, menekült és kitelepített lakosok, a
visszafogadási nyilatkozat alapján visszatértek, elhagyatott gyermekek, családi erőszak és
emberkereskedelem áldozatai, egyedülálló szülők és fejlődési rendellenességgel
rendelkező gyermekek szülei),
- a közmunkákra való jelentkezésben megadta a közmunka tevékenységeinek részletes
leírását és dinamikáját (időpontterv)
- tisztázta a szerződéses kötelezettségeit a helyi önkormárnyzat, a Nemzeti Szolgálat és a
VAT felé kivéve kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek megvalósítása még
folyamatban van.
A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentáció:
- a közmunkára való jelentkezés, előírt űrlapon,
- a hatásköri szerv végzésének fénymásolata a nyilvántartásban való bejegyzésről,
amennyiben a kérvény benyújtója a Gazdasági Bejegyzési Ügynökség nyilvántartásában
nem szerepel,
- a helyi foglalkoztatási tanács véleménye vagy a területi autonómia hatásköri szervének
véleménye vagy a helyi önkormányzat véleménye a közmunka kivitelezésének
igazoltságáról, amennyiben a jelentkezés benyújtója rendelkezik vele
- a közmunka lebonyolításának helyszínéről készült fényképek- azon közmunkákra
vonatkozóan, amelyeket a környezetvédelem és a természet fenntartása és védelme
területén eszközölnek (legtöbb három fénykép mindegyik lokációról)
- a szolgáltatást használó személyek jegyzéke abban az esetben, ha a szociális és
humanitárius tevékenységek területéhez tartozó közmunkákra nyújtanak bejelentkezést
- a munkáltató belsı képzési programja vagy oktatási intézmény programja – ha a
közmunkát kivitelező munkáltató képzést szervez

- bizonyíték a pénzelésében való részvételről, amennyiben a közmunkák végrehajtását
területi autonómia határsköri szervétől, helyi önkormányzattól vagy más forrásból.
A helyi önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a közmunkák lebonyolításának
engedélyezéséről való döntéshozatalhoz újabb releváns bizonyítékokat is kérjen.
A jelentkezés benyújtásának módja
A közmunka lebonyolítására vonatkozó jelentkezést három példányban kell átadni a
helyi önkormányzat hatásköri szolgálatának, személyesen vagy postán, az előírt
formanyomtatványon, amely elkapható a Nemzeti Szolgálat minden szervezeti
egységében vagy letölthető a helyi önkormányzat honlapjáról.
V. DÖNTÉSHOZATAL
A közmunkák lebonyolításának jóváhagyásáról szóló döntés a közmunka végrehajtására
vonatkozó beadott jelentkezés ellenőrzése és pontozása alapján kerül meghozatalra.
A benyújtott jelentkezések ellenőrzése
A benyújtott jelentkezéseket, illetve a nyilvános pályázatban megszabott feltételek
teljesítettségét és a csatolt dokumentációt a Nemzeti Szolgálat ellenőrzi.
A nyilvános pályázatban előirányzott feltételeket nem teljesítő jelentkezések nem
kerülnek további megvitatásra.
A benyújtott jelentkezések pontozása
A közmunkák végrehajtására vonatkozó jelentkezések pontozása alkalmával az alábbi
kritériumokat kell figyelembe venni: a végrehajtás területe, a közmunka időtartama, a
munkanélküliek tervezett száma összesen, a helyi önkormányzat, a területi autonómia
szerve vagy egyéb forrás részvétele a közmunkák pénzelésében, a Nemzeti Szolgálat
közmunkára előzőleg használt eszközei, a közmunka kivitelezőjével a korábbi pályázatok
során megvalósított együttműködés értékelése, a közmunka végrehajtására beadott
jelentkezés fontosságának értékelése a helyi munkaerőpiac vonatkozásában.
A helyi önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a benyújtott jelentkezésekről való
döntéshozatal alkalmával az e célra szánt rendeltetésre álló eszközökkel összhangban
korrigálja az időtartamot és/vagy a személyek számát.
A közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozat
A közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozatot Zenta község
polgármestere hozza meg, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat- Nagykikindai Fiókjától
benyújtott pontozási lista alapján, Zenta község helyi foglalkoztatási tanácsától kapott
határozatjavaslatára, a Tartományi Titkárságtól előzőleg szerzett meghatalmazás mellett.

VI. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A helyi önkormányzat és a munkáltató- a közmunka kivitelezője szerződést kötnek a
közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalától számított 30
napon belül, amely szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.
Szükséges dokumentáció a szerződés megkötéséhez:
- a munkanélküli személyekkel kötött határozott időre szóló munkaszerződés,
- a szerződési kötelezettségek teljesítésére nyújtott megfelelő biztosíték,
- banki igazolás célszámla nyitásáról,
- a letétbe helyezett aláírások kartonja és,
- időterv-amennyiben a közmunkák végrehajtására benyújtott kérelmek
elbírálásánál változás történt a személyek számát, illetve a projekt időtartamát
illetően.
A közmunka-lebonyolítás megkezdésének a biztosításra való jelentkezés időpontja,
illetve a közmunkán elsőként alkalmazott személy munkakezdése tekintendő.
A munkaviszony megkezdésének a munkaszerződésben feltüntetett időpontja nem lehet a
közmunka lebonyolításáról szóló szerződéskötés időpontjánál korábbi, és nem lehet a
közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló döntéshozatal napjától számított 60
nappal későbbi sem.
A szerződési kötelezettség biztosítéki eszközei:
1. A VÁLLALKOZÓNAK:
- két egyforma biankó személyi váltó egy kezessel, váltómeghatalmazással
2. A JOGI SZEMÉLYNEK:
- két egyforma biankó solo váltó, váltómeghatalmazásokkal.
Abban az esetben, ha a munkáltató- a közmunka kivitelezője költségvetési
eszközhasználó, és nem mellékelhet váltót, a szerződési kötelezettség biztosítéki
eszközeként a felelős személy nyilatkozatát csatolja arról, hogy biztosítva van a
közmunka realizálásához szükséges összes feltétel.
Kezes minden cselekvőképes természetes személy lehet, aki 65 évesnél nem idősebb,
akinek van rendszeres havi jövedelme kereset vagy nyugdíj címen, függetlenül attól,
hogy mekkora a jövedelem összege, valamint olyan természetes személy is lehet, aki
önállóan látja el tevékenységét (vállalkozó).
VII. A SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK
A munkáltató- a közmunka kivitelezője köteles:
- a közmunka végzésén alkalmazott foglalkoztatott munkaviszonyát fenntartani legalább
a szerződéses kötelezettség tartalma alatt. A foglalkoztatott munkaviszonyának
megszűnése esetén a munkáltató köteles a munkaviszony megszűnésétől számított 30

napon belül más munkanélkülivel a szerződés fennamaradó időtartamára határozott időre
munkaviszonyt létesíteni,
- megszervezni a foglalkoztatottak munkavédelmét és –biztonságát a törvénnyel és a
közmunka konkrét teendőire vonatkozó szabványok követelményeivel összhangban,
- havonta a törvényes határidőben kifizetni a foglalkoztatottak keresetét a személyek
folyószámláira,
- havonta kifizetni a közmunkák végrehajtására alkalmazott személyek útiköltségét,
- a helyi önkormányzat számára megküldeni az adók és a kötelező szociális biztosítási
járulékok befizetéséről szóló bizonyítékokat a közmunkák végrehajtásán alkalmazott
foglalkoztatottak után,
- a helyi önkormányzatnak eljuttassa a bizonylatokat a kereset költségeire átvitt eszközök
felhasználásáról, útiköltségre átutalt eszközök felhasználásáról,
- hogy eljuttassa a közmunkák lefolytatására alkalmazott személyek megszerzett
kompetenciáit tanúsító igazolás/bizonyítvány fénymásolatát a képzés befejezése után
- a helyi önkormányzat számára lehetővé tenni a szerződéses kötelezettségek
realizálásának ellenőrzését és az összes szükséges dokumentációba és a közmunka
végrehajtásának folyamatába való betekintést,
- értesíteni a helyi önkormányzatot a szerződése realizálására jelentőséggel bíró minden
változásról, a változás létrejöttétől számított nyolc napon belül.
Abban az esetben, ha a munkáltató- a közmunka kivitelezője nem realizálja a
szerződésben meghatározott kötelezettségeket, köteles visszafizetni a kifizetett
eszközöket megnövelve a törvényes késedelmi kamattal az eszközátutalás időpontjától, a
szerződéssel összhangban.
VIII. EGYÉB INFORMÁCIÓK
Bővebb információt kaphatnak a Nemzeti Szolgálat minden szervezeti egységében és
Zenta község helyiségeiben.
A közmunkákra való jelentkezéseket 2014.06.24-éig lehet átadni.

