Nem lesz 4 órás közfoglalkoztatás ebben az évben – a zirci kistérségben 6
órás foglalkoztatásra van kilátás a közmunka program keretében
Folyamatos változásokon esik át Magyarországon a közfoglalkoztatás. Az új programról
tartott tájékoztatót Lencse Ferenc, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Zirci Kirendeltségének vezetője.
A leglényegesebb változás, hogy erre az évre vonatkozóan a 4 órás foglalkoztatás
megszűnik, a várható állami támogatásnak megfelelően azonban teljes munkaidős
foglalkoztatásra nincs kilátás a zirci kistérségben, az önkormányzatok 6 órában tudnak majd
alkalmazni embereket a program keretében. A közfoglalkoztatás több pilléréből kettőben
érintett térségünk, a hagyományos önkormányzati közmunka mellett erdészetek és vízitársulások is vehetnek fel közfoglalkoztatott munkaerőt, sőt előnyt élveznek a települések
önkormányzataival szemben, hiszen esetükben a 8 órás foglalkoztatás lesz a jellemző.
A közmunka program továbbra is elsősorban a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban
(FHT, korábbi bpj, RÁT) részesülők érdekében történik, s csak másodlagosan jöhetnek szóba
a regisztrált álláskeresők.
Jogviszonyt csak határozott időre létesíthetnek a munkáltatók, 4-12 hónapra köthetők
szerződések, Lencse Ferenc elmondása szerint körülbelül 5 havi foglalkoztatásokra kell
számítani, s két turnusra van egyelőre remény. Kétfajta közfoglalkoztatási bér van, az egyik
nem igényel iskolai végzettséget, ez 58 000-ről 71 800-ra emelkedett, a másiknál nem elég,
hogy megvan valakinek a szakképzettsége, szükséges, hogy a képzettségének megfelelő
munkakörben foglalkoztassák. Ez a bérfajta tavalyhoz képest 78 000-ről 92 000-re változik.
Mindkét esetben bruttó összegről beszélünk. Újdonság, hogy a bérfizetés hetente történik a
közmunka programban, ettől senki sem térhet el. A zirci kistérségben 75 százalékos állami
támogatásra és településenként 6-8-10-12 fő foglalkoztatására van kilátás. Úgynevezett
közvetlen költség keretében igényelhetők kis értékű tárgyi eszközök, például kapa, kasza.
A létszámkeret kialakításánál több szempontot is figyelembe vettek, például hogy mennyi
volt tavaly az állami támogatás mértéke az egyes térségekben. 2011-ben valamivel több, mint
300 közfoglalkoztatott volt térségünkben, 38 095 396 forintos állami támogatással. Ez az idei
évben durván öt millió forinttal több lesz.
Az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy március végéig szociális segítőket
foglalkoztassanak 8 órában. Feladatuk a szociálisan rászorulók, az idősek segítése, összekötő
kapocsként működnének a Családsegítő Szolgálat és a segítségre szorulók között. Az 5000
feletti települések igény szerinti létszámban alkalmazhatnak közfoglalkoztatott szociális
segítőket.

Lencse Ferenc, a munkaügyi központ vezetője kimerítő tájékoztatást adott a közfoglalkoztatás
megváltozott helyzetéről
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