A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetére való biztosításról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 36/09., 88/10. és 38/2015. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5.
pontja alapján, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervvel és Zenta község 2016.
évi Helyi Foglalkoztatási Akciótervével összhangban
ZENTA KÖZSÉG
kiírja a
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉRDEKEIT
SZOLGÁLÓ KÖZMUNKAPROGRAM MEGSZERVEZÉSÉNEK 2016. ÉVI
MEGVALÓSÍTÁSÁRA

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A közmunka olyan aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedés, amely előirányozza a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: Nemzeti Szolgálat) nyilvántartásában
szereplő munkanélküliek foglalkoztatására szolgáló eszközök jóváhagyását, és amely
alatt a munkáltató – a közmunka kivitelezője által foganatosított tevékenységek
végrehajtása értendő, melynek célja meghatározott társadalmi érdek megvalósítása.
A közmunkákat a munkáltató – a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit nyilvános
pályázat alapján a helyi önkormányzat jelöl ki.
A nyilvános pályázatra jelentkezni jogosultak: intézmények, gazdasági társaságok,
vállalkozók, szövetkezetek, társadalmi szervezetek és polgári egyesületek.
A munkáltató – a közmunka kivitelezője jelentkezést nyújt be a közmunka
végrehajtására, amely tartalmazza a közmunka-tevékenység leírását (időpontterv) és a
foglalkoztatandó személyek számát.
A nyilvános pályázat a Zenta község honlapján és hirdetőtábláján, valamint a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat hirdetőtábláján való közzétételétől számított 10 napig nyitott.

II. A VÉGREHAJTÁS TERÜLETEI
A közmunkák megszervezése és végrehajtása az alábbi területeken eszközölhető:
1. szociális tevékenységek: a szociális szolgáltatások területén – otthoni
segítségnyújtás gerontológiai gondozó alkalmazásával
8 (nyolc) munkanélküli személy részére, 5 hónap időtartamra, 2016. augusztus 1jétől kezdődően.

III. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS MÉRTÉKE
A közmunka végrehajtására Zenta község a munkáltató – a közmunka kivitelezője
részére eszközöket fizet:
-

a munkanélküli személyek keresetére és
a közmunkák végrehajtásának költségeire.

A szociális tevékenységek területét érintő közmunkák végrehajtására szánt 1.290.955,00
dinár teljes összegű eszközöket az alábbiakra kell felhasználni:
1. a közmunkákba bevont munkanélküli személyek bruttó keresetének kifizetésére
30.273,87 dinár összegben;
2. a közmunkák végrehajtásának költségeire személyenként az alkalmazás minden
hónapjára az alábbi összegben:
-

2.000,00 dinár.

A munkáltató – a közmunka kivitelezője köteles a Zenta község által nem viselt, a
törvénnyel összhangban álló valamennyi kötelezettség kifizetését biztosítani.
IV. A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Feltételek
A közmunkák végrehajtására szánt eszközök odaítélésére való jogosultságot a munkáltató
az alábbi feltételekkel valósíthatja meg:
-

-

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli
személyt foglalkoztat,
a közmunkákra való jelentkezésben feltüntette a közmunka-tevékenység részletes
leírását és dinamikáját (időpontterv),
rendezte szerződéses kötelezettségeit a helyi önkormányzat, a Nemzeti Szolgálat
és a VAT felé, azon kötelezettségek kivételével, melyek megvalósítása
folyamatban van,
tapasztalattal rendelkezik Zenta községben a szociális védelem területét érintő
közmunkák megszervezésének területén.

A munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal elvégzi azon munkanélküli
személyek kiválasztását, akik részt fognak venni a programban.
A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentáció:
- a közmunkára való jelentkezés, előírt űrlapon;
- a hatásköri szerv végzésének fénymásolata a nyilvántartásba való bejegyzésről, ha a
jelentkezés benyújtója a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség nyilvántartásában nem
szerepel;

-

a szolgáltatást használó személyek listája – a szociális és humanitárius tevékenységek
területét érintő közmunkák benyújtóinak;
a munkáltató belső képzési programja vagy az oktatási intézmény programja – ha a
munkáltató – a közmunka kivitelezője képzést szervez.

Zenta község fenntartja a jogot, hogy a benyújtó kérelméről való döntéshozatal
szempontjából jelentős más bizonyítékokat is kérjen.
A közmunkákat végrehajtó munkáltató kiválasztása alkalmával Zenta község értékeli a
munkáltató programja szerint tervezett munkálatok terjedelmét és minőségét, valamint az
azonos vagy hasonló teendők végzése területén szerzett korábbi tapasztalatokat.
A kérelem benyújtásának módja
A programban való részvétel iránti kérelmet a Zenta község területén székhellyel vagy
képviselettel rendelkező munkáltatók Zenta községhez nyújtják be. Az eszközök
odaítélése iránti kérelmet kizárólag Zenta község egységes pályázati nyomtatványán (a
mellékletekkel) lehet benyújtani. A teljes pályázati dokumentáció 2016. június 9-étől
letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról (www.zenta-senta.co.rs).
A kérelmeket posta útján a következő címre kell megküldeni: Zenta község „A szociális
tevékenység területét érintő 2016. évi közmunkákra irányuló nyilvános pályázatra”
– 24400 Zenta, Fő tér 1. szám, vagy személyesen Zenta község fogadóirodájának
„B” tolóablakánál átadni.
A jelentkezéseket június 23-án 14 óráig lehet benyújtani.
Zenta község fenntartja a jogot, hogy a kérelem benyújtójától szükség szerint kiegészítő
dokumentációt vagy információkat kérjen, illetve, hogy az eszközök odaítélésére
szükséges feltételek kitöltését előirányozzon.
A késedelmes vagy hiányos jelentkezések nem kerülnek megvitatásra.
A nyilvános pályázat eredményeiről Zenta község a kérelmek benyújtóit írásban értesíti.
Az érdekelt személyek a közmunkák megvalósításával kapcsolatban kiegészítő
információkat a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 024/655-461-es telefonszámán
kaphatnak.

