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JAVASLAT 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervének értékelésére és a 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
2009. év január 1-től megnövekedett a települési önkormányzatok feladata és 
felelőssége a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásában. 
 
Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás 
megszervezése, amely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 36. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzatok feladata. 
 
A foglalkoztatás célja az egyén és a társadalom oldaláról: 
• a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka 

világával, 
• képességüket megtartsák a munkavégzésre, 
• hasznos munkát végezzenek, dolgozzanak. 
 
Az Szt. rendelkezései 2010. január 1-jével módosultak. Rendszeres szociális 
segélyre 2009-ben csak az egészségkárosodottak; az 55. életévüket betöltöttek; 
valamint a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személyek jogosultak, ha a 
gyermek napközbeni intézményi ellátása nem biztosított. Azon személyeknek, akik a 
rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, úgynevezett rendelkezésre állási 
támogatás került megállapításra. Ezen támogatásban részesülők kötelesek 
közfoglalkoztatásban részt venni. 
 
2010. január 1. napjától az Szt. 37/B. § (3) bekezdése felhatalmazza az 
önkormányzatot, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek a 
közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó vagy kizáró családi 
körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel ne rendelkezésre 
állási támogatást, hanem rendszeres szociális segélyt állapítson meg. A 
rendszeres szociális segélyben részesülők körének bővítése érdekében a 
rendelet-tervezetet előkészítettük. 
 
2010. január 1-től az Szt. 36. § (2) bekezdésének a)-c) pontja módosításával a 
foglalkoztatási lehetőség bővült, mivel közcélú munkavégzés keretében a települési 
önkormányzati feladat, illetve jogszabályon alapuló állami vagy helyi önkormányzati 
feladat nemcsak költségvetési szervnél, hanem akkor is ellátható, ha az 
önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy állami 
gazdálkodó szervezet végzi a tevékenységet. Fontos kiegészítés az önkormányzati 
feladatellátást vállaló társadalmi szervezetek bekapcsolása a közcélú 
foglalkoztatásba. 
 
Az Szt. 36. §-a és a 37/A. § (1) bekezdése alapján a közfoglalkoztatás hatékony 
megvalósítása céljából a települési önkormányzat egy éves időtartamra 
közfoglalkoztatási tervet készít. 
 
A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell: 
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• a rendelkezésre állási támogatásra 

jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, 
• a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 

megjelölését és várható ütemezését, 
• a feladatok ellátásához szükséges létszámot, 
• a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 
 
Az Szt. 37/A. § (1) bekezdésének értelmében a közfoglalkoztatási terv tervezetét a 
polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási 
szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a helyi 
szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a települési 
kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv 
tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított tíz 
munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami 
foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai 
kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a 
közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete a települési kisebbségi önkormányzat és a 
szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet 
évente február 15-éig fogadja el. 
 
Az Szt. 37/A. § (3) bekezdése alapján a közfoglalkoztatási tervet az elfogadását 
követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak, valamint az állami 
foglalkoztatási szervnek. Ha a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási tervet 
2010. február 15-ig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a 
kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra 
a 124. § (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át. 
 
Az Szt. 124. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat által szervezett 
közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95 %-át a központi 
költségvetés megtéríti. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete a 2009. évi közfoglalkoztatási terv 
teljesítéséről szóló értékelés, míg az előterjesztés 2. számú melléklete a 2010. évi 
közfoglalkoztatási terv.  
 
A 2010. évi közfoglalkoztatási tervezetet véleményezték a kisebbségi 
önkormányzatok, a munkaügyi kirendeltség és a szociális kerekasztal. A 
véleményeket a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az előterjesztést az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság a 2010. január 
25-ei ülésén megtárgyalta, és azt ……………… arányban támogatta Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadását. 
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő: 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 
Önkormányzat a 2009. évi közfoglalkoztatási feladatainak – a tervezetben 
foglaltaknak megfelelően – eleget tett, azt végrehajtotta. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. számú 

mellékletét képező 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja, egyúttal 
felkéri a polgármestert, hogy azt küldje meg az alábbi intézményeknek: 
- Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága 
- Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dunaújvárosi 

Kirendeltsége 
 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a szociális és egészségügyi iroda vezetője 
    
 
  Határidő: 2010. február 16. 
     
  
 
 
Dunaújváros 2010. február 11. 
 
 
 
   Dr. Kálmán András s.k. 
         polgármester 



 4 
 

1. számú melléklet 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási 

terv értékelése 
 
 
Az aktív korúak ellátásában részesülők - 1.1. sz. mellékletben összefoglaló adatok - 
közcélú foglalkoztatásának előkészítését és végrehajtását a szociális és 
egészségügyi iroda végzi. 2009-ben 1109 fő részesült aktív korúak ellátásában, 
közülük 153 fő rendszeres szociális segélyben részesült - amelyek közül 18 fő 
egészségkárosodott és 135 fő 55 év feletti –, 956 fő rendelkezésre állási támogatást 
kapott. Közcélú foglalkoztatásban 269 fő vett részt. Rendelkezésre állási 
támogatásra jogosult ügyfelek (18 és 55 év közötti személyek) közül 257 fő 
dolgozott. A közcélú munka keretében az 55 év feletti rendszeres szociális segélyre 
jogosultak közül 12 fő megállapodással dolgozott, ezért 1 év időtartamra a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosultak csoportjába kerültek átsorolásra.  
 
A rendszeres munkavégzésbe bevonható 956 főből 2009. december 31-ig összesen 
517 fő került kiközvetítésére a munkáltatók által megjelölt álláshelyekre. (Egy 
álláshelyre általában több személy is kiközvetítésre kerül.) 
 
A 2009. év során beidézett ügyfelek közül:  

• ténylegesen 269 fő került felvételre és dolgozott az év folyamán (a beidézett 
ügyfelek 52,03 %-a), 

• 86 fő ideiglenes egészségi állapota miatt nem volt alkalmas a megjelölt 
munkafeladat elvégzésére, 

• 81 fő egészségi állapota miatt véglegesen alkalmatlan a munkavégzésre. 
• 84 főt a munkáltatók nem kívántak alkalmazni(A munkáltatók által nem 

alkalmazott személyek új munkáltatókhoz kerülnek kiközvetítésre, addig is 
részükre a rendelkezésre állási támogatás folyósítása folyamatos. Szintén 
folyamatos a támogatás folyósítása azon személyek részére, akiket 
egészségügyileg alkalmatlannak minősítettek.), 

• 28 fő nem jelent meg az idézésre, 
• 22 fő nem fogadta el a felkínált munkát, 
• 15 fő kérte ellátása megszüntetését, 
• 11 fő elköltözött a városból, 
• 57 fő munkahelyet talált (Ezekben az esetben a támogatás folyósítása 

együttműködés hiánya vagy illetékesség hiánya miatt megszüntetésre kerül, 
ezek a személyek kikerültek a rendszerből.), 

• 60 fő esetében a kiközvetítés még folyamatban van. 
 
2009-ben 22 intézmény jelezte igényét a közfoglalkoztatásra, amely intézmények 
felsorolását az 1.2. számú melléklet tartalmazza. A felsorolt munkáltatók - a József 
Attila Könyvtár kivételével - élnek a közcélú foglalkoztatás lehetőségével. A 
munkaerő-igények munkakörök szerinti bontását a tájékoztató 1.3. számú 
melléklete mutatja be. A mellékletek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 
korábbi évekhez viszonyítva jelentősen nőtt egyrészt a közcélú munkaerőt 
foglalkoztató munkáltatók száma, másrészt pedig a közfoglalkoztatásban résztvevők 
száma. 
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A közfoglalkoztatási terv elkészítése 
során tehát 22 munkáltató jelezte szándékát közcélú munkaerő alkalmazására. Az év 
folyamán megkeresésünkre további két munkáltató jelezte igényét a közcélú 
foglalkoztatásban való részvételre:  
2009. július 14-én került sor a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal a megállapodás 
megkötésére. A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány jelenleg 49 fő támogatott 
alkalmazását teszi lehetővé. 
2009. szeptember 21. óta Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában is fogadnak közcélú munka keretében munkaerőt. 
 
2009. szeptember 30-án kelt körlevelünkben ismételten felhívtuk azon munkáltatók 
figyelmét a közcélú foglalkoztatásra, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel, de 
csak egy oktatási intézmény - Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium - jelezte idáig 1 fő munkaerő-igényét. Részükre a kiközvetítés és így a 
munkakör betöltése megtörtént. Ezáltal összesen 13 munkáltatóval többet tudtunk 
bevonni a foglalkoztatók körébe, mint 2008-ban. (2008:12 – 2009:25)  
 
A közcélú foglalkoztatás időtartama legkevesebb 90 munkanap volt. A 269 fő 
átlagosan 187 napot dolgozott, 199 fő teljesítette a 90 munkanapot. A 
munkaviszonyok hosszát a 1.4. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az alábbi táblázat a 2009-es évre tervezett közfoglalkoztatási tervben vállalt adatokat 
és a ténylegesen megvalósult foglalkoztatást tartalmazza: 
 

 Közcélú foglalkoztatásba 
bevonható/bevont személyek 

száma 

Közcélú foglalkoztatás 
tervezett/valós költségei 

2009-es Közfoglalkoztatási 
tervben 

 
276 fő 

 
106.244.268.- Ft 

2009-ben ténylegesen 
megvalósult közcélú 

foglalkoztatás 

 
269 fő 

 
61.177.234.- Ft 

 
2009. évben az önkormányzat 61.177.234.- Ft-ot fordított közcélú foglalkoztatásra, 
amelyből helyi forrás 3.058.860.- Ft. 
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1.1. számú melléklet 
 

Aktív korúak ellátására jogosultak helyzetének elemzése, értékelése 
(2009. évi  adatok alapján) 

 
  

   

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátásáb
an 

részesülő
k (fő) 

Közfoglal-
koztatottak 

teljes 
létszáma 

(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás módja 

a munkáltatói 
feladatok ellátása 

szerint 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Aktív korúak 
ellátására 
kifizetett 

összeg (Ft/év) 
1.Létszám összesen 
(1.1.a+b+c és 1.2.) 1109 269    
Ebből:  
1.1.Rendszeres 
szociális segélyre 
jogosult 153 

    
a) egészségkárosodott 

18 
b) 55 év feletti 135 12    
c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő 0 0    
1.2. Rendelkezésre 
állási támogatásban 
részesülő 956 257    
2.Életkor megoszlása:                        
a) 35 évnél fiatalabb 
b) 35-55 év közötti 
c) 55 évnél idősebb 

410 
532 
167 

99 
158 
12    

3.Nemek szerint:      
a) férfi 517 105    
b) nő 592 164    
4.Iskolai végzettség:      
a) 8 általánost nem 
végzettek 42 2    
b) 8 általánost végzett 529 147    
c) 
szakmunkás/szakiskol
ai végzettség 306 75    
d) 
szakközép/technikus 
végzettség 178 36    
e) gimnáziumi érettségi 

28 5    
f) egyetemi/főiskolai 
végzettség 26 4    
5.Háztartás formája:      
a) családban élő      
b) egyedül élő      
c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő       
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Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátásáb
an 

részesülő
k (fő) 

Közfoglalko
ztatottak 

teljes 
létszáma 

(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás módja 

a munkáltatói 
feladatok ellátása 

szerint1 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Aktív korúak 
ellátására 
kifizetett 

összeg (Ft/év) 
Folyósított ellátás 
átlagos összege 
(Ft/hó/fő) 
6.     24.826.- 
a) RÁT 

    26.848.- 
b) RSZS     22.805.- 
7.Konkrét 
munkafeladatok/munka
-körök megnevezése, 
felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív stb.) 

  

Adminisztrátor 
Asztalos 
Betanított munkás 
Dajka 
Karbantartó 
Kertészeti segédmunk. 
Kisegítő dolgozó 
Kisegítő karbantartó 
Konyhalány 
Ped.-i asszisztens 
Pedagógus 
Portás 
Segédmunkás 
Sofőr 
Színpadi segédmunk. 
Szobafestő-mázoló 
Szoc.gondozó-ápoló 
Szoc. segítő 
Teremfelügyelő 
Teremőr 
Udvaros 
Varrónő 
Villanyszerelő 
Víz-gáz- és fűtésszer. 
   

8.Munkák teljesülése a 
2009. évi 
közfoglalkoztatási terv 
szerinti ütemezés2 
alapján:      
I. negyedév  Folyamatos Folyamatos   
II. negyedév  Folyamatos Folyamatos   
I. félév      
III. negyedév  Folyamatos Folyamatos   
IV. negyedév  Folyamatos Folyamatos   
2009. évben összesen      
 
 
 
 

1 Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a 
közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési 
önkormányzat által a közcélú munka szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú 
munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) bek.) ellátó szervezet (=a 
foglalkoztató).  

2 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves 
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Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátásá-
ban 

részesü-
lők (fő) 

Közfoglal- 
koztatottak 

teljes 
létszáma 

(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás módja 

a munkáltatói 
feladatok ellátása 

szerint 

Közcélú 
foglalkoz-

tatás 

Aktív korúak 
ellátására 
kifizetett 

    Összeg (Ft/év) 
9.Foglalkoztatók köre, 
szervezetek 
megnevezése3 

  

Arany J. Ált. Isk. 
Aranytű Szak.Isk. 
Bánki Donát Gimn. 
Bartók Kamarasz.M.H. 
Bölcsödék Ig. Dújv. 
Dózsa Gy.Ált.Isk. 
Dunanett Kft. 
Dunaújváros Óvoda 
Dunaújv.Partvéd.Váll. 
DVG Zrt. 
Egyesített Szoc.Int. 
Gárdonyi G.Ált.Isk. 
Hild J. Szakközép.Isk. 
József A.Könyvtár 
Kereskedelmi V.Sz.I. 
Logopédiai Intézet 
Magyar Mentőszolg.Al. 
Modern Műv.Közal. 
DMJV Polg. Hivatal 
Petőfi S.Ált.Isk. 
Sándor Fr.Zeneisk. 
Szórád M. Ált.Isk. 
Útkeresés Segítő Sz. 
Vasvári P.Ált.Isk. 
   

10.Foglalkoztatások 
átlagos időtartama 
(nap)   187 nap    
11.Közcélú 
foglalkoztatás:      
a) tervezett összeg4 
(saját forrással együtt) 

   106.244.268.-  
b) felhasznált 
tényleges összege5    61.177.234.-  
c) ebből saját forrás6,    3.058.860.-  
12.aktív korúak 
ellátására kifizetett 
összeg     198.507.710. 
a) központi forrásból     165.394.862. 
b) helyi forrásból     33.112.848.- 
 
 

3 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A 
foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell 
felsorolni. 

4 2009. évi terv szerinti teljes költség 
5 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége 
6 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze 
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1.2. számú melléklet 
A 2009. évi közcélú feladatok tervezése során 22 munkáltató jelezte igényét e 

foglalkoztatási formára: 
 

1. Arany János Általános Iskola 
2. Aranytű Szakiskola 
3. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
4. Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 
5. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
6. Útkeresés Segítő Szolgálat (volt: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ) 
7. Dózsa György Általános Iskola  
8. Dunanett Kft 
9. Dunaújvárosi Óvoda 
10. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
11. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
12. Gárdonyi Géza Általános Iskola  
13. Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
14. József Attila Könyvtár 
15. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
16. Logopédiai Intézet 
17. Modern Művészetekért Közalapítvány 
18. Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
19. Petőfi Sándor Általános Iskola  
20. Sándor Frigyes Zeneiskola 
21. Szórád Márton Általános Iskola  
22. Vasvári Pál Általános Iskola  



 10 
 

1.3. számú melléklet 
 

2009. évben beérkezett munkaerő-igény foglalkoztatók szerinti 
bontásban. 

 
Sor- 
szám 

Foglalkoztató neve Munkakör Igényelt létszám 

1 
Petőfi Sándor Általános Iskola udvaros 1 fő 

Összes igény 1 fő – Dolgozik 1 fő 

2 Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 

sofőr 1fő 

szobafestő, mázoló 2 fő 

víz- gáz- és fűtésszerelő 2 fő 

villanyszerelő 2 fő 

asztalos 2 fő 

takarító 14 fő 

varrónő 6 fő 

portás 14 fő 

karbantartó 4 fő 

teremfelügyelő 1 fő 

 udvaros 2 fő 

szociális segítő 9 fő 

adminisztrátor 2 fő 

kőműves 2 fő 

Összes igény 63 fő – Dolgozik 49 fő 

3 Vasvári Pál Általános Iskola 

takarító 2 fő 

udvaros/portás 2 fő 

pedagógiai asszisztens 1 fő 

adminisztrátor 1 fő 

Összes igény 6 fő – Dolgozik 5 fő 

4 
Arany János Általános Iskola 

 

udvaros 2 fő 

portás, takarító 3 + 2 fő 

gazdasági ügyintéző 1 fő 

Összes igény 8 fő – Dolgozik 7 fő 

5 Dózsa György Általános Iskola 
takarító 1fő 

udvaros 1 fő 

Összes igény 2 fő – Dolgozik 2 fő 

6 Útkeresés Segítő Szolgálat 
Udvaros 1 fő 

Szociális segítő 1 fő 

Összes igény 2 fő – Dolgozik 1 fő 

7 ESZI 

technikai kisegítő 9 fő 

adminisztrátor 3 fő 

szociális gondozó és ápoló 12 fő 

Összes igény 24 fő – Dolgozik 10 fő 

8 
Aranytű Szakiskola pedagógus 1 fő 

Összes igény 1 fő – Dolgozik 1 fő 
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9 

 
 

Dunanett Kft. 

 
 

segédmunkás 

 
 

40 fő 
Összes igény 40 fő – Dolgozik 31 fő 

10 
Bánki Donát Gimnázium és 

Szakközépiskola 
udvaros 1 fő 

Összes igény 1 fő – Dolgozik 1 fő 

11 
Logopédiai Intézet adminisztrátor 1 fő 

Összes igény 1 fő – Dolgozik 1 fő 

12 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat kertészeti segédmunkás 10 fő 

Összes igény 10 fő – Dolgozik 8 fő 

13 Dunaújvárosi Óvoda 

konyhalány 3 fő 

udvaros 2 fő 

dajka 2 fő 

takarító 2 fő 

Összes igény 9 fő – Dolgozik 9 fő 

14 
Polgármesteri Hivatal adminisztrátor  6 fő 

Összes igény 6 fő – Dolgozik 6 fő 

15 
Sándor Frigyes Zeneiskola portás 2 fő 

Összes igény 2 fő – Dolgozik 1 fő 

16 
Gárdonyi Géza Általános Iskola betanított munkás 2 fő 

Összes igény 2 fő – Dolgozik 1 fő 

17 Hild József Szakközépiskola 
kisegítő dolgozó 1 fő 

takarító 1 fő 

Összes igény 2 fő – Dolgozik 1 fő 

18 
Szórád Márton Általános Iskola portás, takarító 3 fő 

Összes igény 3 fő – Dolgozik 1 fő 

19 Modern Művészetekért Közalapítvány 
takarító 1 fő 

teremőr 1 fő 

Összes igény 2 fő – Dolgozik 1 fő 

20 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek 

Háza 

színpadi segédmunkás 1 fő 

karbantartó, udvaros 1 fő 

takarító 1 fő 

Összes igény 3 fő – Dolgozik 2 fő 

21 BID 

segédmunkás 6 fő 

takarítónő 11 fő 

konyhalány 4 fő 

adminisztrátor 1 fő 

Összes igény 22 fő – Dolgozik 16 fő 

22 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola takarítónő 1 fő 

Összes igény 1 fő – Dolgozik 1 fő 

23 
DVG Zrt. segédmunkás 13 fő 

Összes igény 13 fő – Dolgozik 8 fő 

24 
Rudas Közgazdasági 

Szakközépiskola 
Festő  1 fő 

Összes igény 1 fő – Dolgozik 1 fő 
25 József Attila Könyvtár – igény nem érkezett 

 
2009-ben közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, gazdasági 

szervezetek: 

 
 

 25 db 
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2009-ben az összes igényelt létszám december 31-én:  225 fő 

2009-ben foglalkoztatottak száma december 31-én:  165 fő 
Igényelt létszám közvetítése folyamatban:  60 fő 

2009. január 1-től foglalkoztatottak száma összesen: 269 fő 
 
 
 

2009. december 31-én hatályos adatok 
 
 

RSZS-s egészségkárosodott   15 fő 

RSZS-s 55 év feletti    122 fő 

Összesen      137 fő  
 
RÁT-ban részesül     487 fő 

Egyéb (hajléktalan, közvetítés alatt,  

nem jogerős hat., lakcím kut. stb.)  55 fő 

RÁT szünetel közc. miatt    165  fő 

Összesen      707 fő 
 

 

Aktív korúak összesen    844 fő 
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1.4. számú melléklet 
Közcélú munkavállalók munkaviszony megszűnésének okai és a ledolgozott 

napok száma 
 

 

Rendes 90 nap Napok száma Férfi Nő Összesen 
90 nap 61 fő 138 fő 199 fő 

 
 
 

2009. 12. 31-ig 
meghosszabbított 

szerződések 

Napok száma Férfi Nő Összesen 
152 nap 1 fő  

6 fő 

169 nap  1 fő 
194 nap 1 fő  
188 nap  1 fő 
161 nap  1 fő 
175 nap 1 fő  

 
 
 

Várható 365 nap Napok száma Férfi Nő Összesen 
365 nap 15 fő 18 fő 33 fő 

 
 
 

Elköltözött Napok száma Férfi Nő Összesen 
19 nap 1 fő - 1 fő 

 
 
 

Eü. miatt megszűnt 
munkaviszony 

Napok száma Férfi Nő Összesen 
45 nap 1 fő  2 fő 50 nap  1 fő 

 
 
 

Közös megegyezés 
miatt megszűnt 
munkaviszony 

Napok száma Férfi Nő Összesen 
79 nap - 1 fő 

5 fő 
14 nap - 1 fő 
40 nap - 1 fő 
76 nap - 1 fő 
59 nap - 1 fő 

Rendkívüli 
felmondás miatt 

megszűnt 
munkaviszony 

Napok száma Férfi Nő Összesen 
31 nap - 1 fő 

17 fő 

18 nap - 1 fő 
40 nap - 1 fő 
25 nap 1 fő  
15 nap 1 fő  
30 nap 1 fő  
20 nap 1 fő  
36 nap 1 fő  
8 nap 1 fő  

10 nap 1 fő  
35 nap 1 fő  
7 nap 1 fő  

57 nap 1 fő  
46 nap 1 fő  
67 nap 1 fő  
17 nap 1 fő  
20 nap 1 fő  
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2. számú melléklet 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási 
terve 

 
 
1. Helyzetelemzés 
 
Dunaújváros népessége 2009. január 1-jén 49531 fő. Dunaújvárosban 2005-től 
csökkent a munkanélküliek aránya a munkaképes korú állandó népességhez 
viszonyítva, 2008-as évben növekedett, 2009-ben pedig ugrásszerűen megnőtt az 
országos és a Fejér megyei tendenciákhoz hasonlóan Dunaújvárosban is a területi 
mutató. 
 
 

Regisztrált álláskeresők, tartósan nyilvántartott álláskeresők, munkaképes 
korú népesség száma 2005. december 20-tól 2009. november  20-áig 

Dunaújvárosban: 
 

Év Regisztrált 
álláskeresők (fő) 

Tartósan  
nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

Munkaképes korú 
népesség (fő) 

Területi mutató 
% 

2005 1836 592 34.530 5,32 
2006 1718 527 34.723 4,95 
2007 1654 525 35.015 4,72 
2008 1844 563 34.566 5,33 
2009 2717 609 34.374 7,9 

 
2005-től 2007-ig a mutató 5,32%-ról 4,72%-ra csökkent, 2008-ban ismét növekedett, 
végül 2009-es évben ugrásszerűen emelkedett 5,33%-ról 7,9%-ra. 2008-as és 2009-
es év közötti különbség 2,57%. 
 
Dunaújvárosban a mutatószám 2009-ben az országos átlagnál kedvezőbb, de a 
korábbi évekhez viszonyítva kiemelkedően magas. A megyei átlaghoz viszonyítva 
0,11%-kal magasabb a dunaújvárosi területi mutatószám. 
 
 

 
Év 

Regisztrált álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó 
népességhez viszonyítva (%) 

Dunaújváros Fejér megye Országos adat 
2005 5,32 4,99 6,26 
2006 4,95 4,62 6,12 
2007 4,72 4,61 6,69 
2008 5,33 5,70 7,18 
2009 7,9 7,79 8,63 

 
A tartósan nyilvántartott (360 napon túli) álláskeresők aránya 2005-2009-ig 32,24%-
ról 22,41%-ra csökkent a regisztrált álláskeresőkhöz képest. Fejér megyében a 
mutatószám 2009-ban 18,87% volt, mely a dunaújvárosi átlagnál kedvezőbb. 
Dunaújvárosban és Fejér megyében a tartósan nyilvántartott álláskeresők aránya a  
2008-as évhez viszonyítva csökkent. Dunaújvárosban, Fejér megyében és az 
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országban a 2008-as eredményekhez 
viszonyítva a 2009-ben készült kimutatás kedvezőbb arányszámokat tartalmaz. 
 

 
Év 

A tartósan (360 napon túl) nyilvántartott álláskeresők aránya a 
nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva (%) 

Dunaújváros Fejér megye Országos adat 
2005 32,24 22,19 25,11 
2006 30,68 22,97 26,71 
2007 31,74 23,94 30,35 
2008 30,53 21,32 30,65 
2009 22,41 18,87 25,19 

Változás -9,83 -3,32 (+) 0,08 
 
 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Dunaújvárosban 2009. november 
20-án 1320 fő álláskeresőt tartottak nyilván. Ebből 1078 fő részesül álláskeresési 
ellátásban és a 2010-es év során merítik ki álláskeresési támogatásukat, 242 fő 
tartósan nyilvántartott álláskereső. 
 
Ellátásukat 2010. évben kimerítő nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség, 
nem és korcsoport szerint: 
 
Iskolai végzettség Nem Ellátásukat kimerítők 

35 év alatt 36-55 éves 55. életévét 
betöltötte 

Összesen 

8. ált. kevesebb férfi 1 1 2 4 
nő 0 6 1 7 

8. általános  férfi 46 34 10 90 
nő 29 62 25 116 

szakmunkásképző férfi 99 140 38 277 
nő 45 107 8 160 

szakiskola férfi 7 0 0 7 
nő 8 9 5 22 

szakközépiskola férfi 31 30 9 70 
nő 66 41 9 116 

technikum férfi 12 8 2 22 
nő 12 3 1 16 

gimnázium férfi 19 15 3 37 
nő 36 22 5 63 

főiskola férfi 8 11 2 21 
nő 18 13 2 33 

egyetem férfi 5 4 1 10 
nő 4 3 0 7 

Összesen férfi 228 243 67 538 
Összesen nő 218 266 56 540 
Mindösszesen 446 509 123 1078 
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A nyilvántartott álláskeresők közül 
nem ellátott, tartósan nyilvántartott álláskereső 242 fő volt, az alábbi iskolai 
végzettség, nem és korcsoport szerinti megoszlásban: 
 
Iskolai végzettség Nem 35 évesnél 

fiatalabb 
35-54 éves 55. életévét 

betöltötte 
Összesen 

8 ált. kevesebb férfi 1 1 1 3 
 nő 0 4 0 4 
8 általános férfi 8 10 4 22 
 nő 5 25 16 46 
szakmunkásképző férfi 6 19 8 33 
 nő 9 29 4 42 
szakiskola férfi 0 0 0 0 
 nő 2 6 1 9 
szakközépiskola férfi 2 6 2 10 
 nő 13 12 7 32 
technikum férfi 0 1 2 3 
 nő 3 1 0 4 
gimnázium férfi 1 2 2 5 
 nő 9 7 0 16 
főiskola férfi 0 2 0 2 
 nő 3 3 1 7 
egyetem férfi 0 0 1 1 
 nő 3 0 0 3 
Összesen  65 128 49 242 

 
Az ellátást kimerítő (1078 fő), és az ellátásban nem részesülő (242 fő) tartósan 
nyilvántartott álláskereső is – amennyiben a jogosultság egyéb feltételeinek megfelel 
(család jövedelmi-, vagyoni helyzete) – jogosult lehet 2010-ben az aktív korúak 
ellátására. 
 
 
2. 2010. évi tervezett foglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztatás tervezéséhez egyrészt a jelenleg aktív korúak ellátásában 
részesülők helyzetelemzését végeztük el, másrészt a Közép-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltség által rendelkezésünkre bocsátott, 
2009. évi statisztika alapján a közfoglalkoztatásba 2010. évben várhatóan bevonható 
személyekre vonatkozó adatokat vettük figyelembe (2.1. számú melléklet). 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város rendelkezésére álló adatok alapján 2009-ben 1109 
fő részesült aktív korúak ellátásában, rendelkezésre állási támogatásban 956 fő, 
rendszeres szociális segélyben 153 fő. A 35 év alattiak száma 401 fő, a 35-55 év 
közötti 525 fő. 2010-ben a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közül 30 fő 
tölti be az 55. életévét. 
2010. január 1. napján 165 fő dolgozik közcélú foglalkoztatásban, 138 fő jogosult 
rendszeres szociális segélyre, a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma 
összesen 707 fő.  Ez alapján 2010-ben a közfoglalkoztatásba bevonható személyek 
száma 697 fő: közülük 401 fő 35-55 év közötti, 296 fő 35 év alatti. (10 fő nem 
rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, ezért ők nem vonhatók be 
közfoglalkoztatásba.) 
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A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltség adatai 
alapján 2010. évben az aktív korúak ellátását igénylő személyek száma az 
alábbiak szerint alakulhat: 
 
 Képzésre 

köteles (fő) 
Munkára 

köteles (fő) 
Összes 

(fő) 
55. év alatti, álláskeresési támogatás folyósítási 
idejét 2010-ben kimerítők száma 

8 947 955 

55. év alatti, ellátásban nem részesülők száma, 
akiknek együttműködési ideje meghaladja az egy 
évet 

6 187 193 

55. életévet betöltött személyek száma 0 0 172 
Összesen 1320 

  
Fenti kimutatás tartalmazza az 55. életévüket betöltött személyek számát is, akik 
közfoglalkoztatás keretében nem kötelezhetők munkavégzésre. Részükre - a 
jogosultsági feltételek fennállása esetén - rendszeres szociális segély kerül 
megállapításra. A jogszabály lehetőséget ad e támogatotti kör foglalkoztatására is, 
amennyiben a segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött 
megállapodásban vállalja a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak számára 
előírt kötelezettségeket, és az önkormányzat biztosítani tudja a foglalkoztatását. 
 
A fenti kimutatás nem tartalmazza az álláskeresési ellátásba 2010. évben belépők 
számát. Akik ez év során váltak/válnak munkanélkülivé, az álláskeresési támogatás 
lejártát követően igényelhetik az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapítását. 
 
Előzetes felméréseink alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek 
foglalkoztatására – tekintettel arra, hogy a támogatottak számához képest igen kevés 
a beérkezett munkaerő-igény – teljes körűen nem kerül sor, még abban az esetben 
sem, ha mindenki foglalkoztatása csak a jogszabály által előírt kötelező 90 
munkanapig tart. Ennek ellenére a terv készítésekor figyelembe vettük azokat a 
felmerülő igényeket is, melyek az 55. életévüket betöltött személyek 
foglalkoztatására irányultak. A munkaerő-igények és a rendelkezésre állási 
támogatásra jogosultak várható számához viszonyítva került meghatározásra a 
rendszeres szociális segélyezettek arányának foglalkoztatási lehetősége. Ebben az 
esetben az önkormányzatnak nagyobb – de nem jelentős mértékű - önrészt kell 
biztosítania, ugyanis a munkaviszony megszűnését követően a jogosult részére nem 
rendszeres szociális segélyt (25.650,- Ft/hó), hanem rendelkezésre állási támogatást 
(28.500,- Ft/hó) kell folyósítani. A törvény alapján a rendszeres szociális segélyezett 
az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja, hogy az állami 
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és 
teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban 
foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt. Az önkormányzattal kötött 
megállapodás egyéves időtartamra szól, mely idő alatt a támogatottra, a 
rendelkezésre állási támogatásban részesülőkre vonatkozó szabályok érvényesek. 
 
A közfoglalkoztatásba bevonható személyek számának tervezése során az alábbi 
adatokat vettük figyelembe: 

- a 2009. december hónapban rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultak számát, 
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- a munkaügyi kirendeltség 

nyilvántartásában az 55. év alatti álláskeresési támogatás folyósítási 
idejét kimerítők számának, és az 55. év alatti ellátásban nem részesülő 
együttműködők számának 50 %-át. (Tapasztalataink alapján az 
álláskeresők kb. 50 %-a lehet jogosult – a család jövedelmi és vagyoni 
helyzete alapján – az aktív korúak ellátására, 

- rendszeres szociális segélyre jogosultak 19 %-át. 
 
A 2010. évi közcélú feladatok tervezése során 26 intézmény jelezte igényét a 
közcélú foglalkoztatási formára, megjelölve az ellátandó feladatot, munkakört, az 
ehhez szükséges iskolai végzettséget. A közcélú foglalkoztatásban részt vevő 
intézmények, szervezetek listáját a 2.2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Közcélú munkában elvégzendő feladatok: segédmunkás, takarító, portás, sofőr, 
festő, víz- gáz- és fűtésszerelő, villanyszerelő, asztalos, rendszergazda, karbantartó, 
varrónő, udvaros, szociális segítő, irodai kisegítő, kőműves, pedagógiai asszisztens, 
úttisztító segédmunkás, gazdasági ügyintéző, szobafestő-mázoló, könyvelő-
pénztáros, ápoló, kertészeti segédmunkás, dajka konyhai kisegítő, lakatos, színpadi 
segédmunkás, teremőr, pedagógus. 
 
A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek nagyrészt könnyű-fizikai jellegűek, 
különösebb szakképesítést nem igényelnek, ezáltal lehetőség nyílik az alacsonyabb 
iskolai végzettségűeket is bevonni a munkába. 
 
2010-ben összesen 479 fő közcélú foglalkoztatását tervezzük (ebből maximum 45 fő 
rendszeres szociális segélyre jogosult), minimum 90 munkanapra, legfeljebb 1 évre. 
 
A közcélú foglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket 
és az ahhoz szükséges létszámot a 2.3. sz. melléklet tartalmazza. A 2010-es 
közfoglalkoztatási igények munkáltatónként és munkakörönként összesítve a 2.4. sz. 
mellékletben találhatóak. 
 
 
3. A közcélú foglalkoztatás finanszírozása 
 
A közfoglalkoztatás finanszírozási rendszere szerint az önkormányzatok a 
foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (munkabér + közterhek) 
95%-át igényelhetik a központi költségvetésből, felső korlát nélkül. A fennmaradó 5% 
beépült a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetére biztosított lakosságszám 
arányos állami - nem kötött felhasználású – normatívába. Közcélú foglalkoztatás 
esetén a nyugdíj-biztosítási járuléknak (24%), az egészségbiztosítási járuléknak 
(1,5% természetbeni, 0,5% pénzbeni) és a munkaerő-piaci járuléknak(1%) az 50%-át 
kell megfizetnie a munkaadóknak (27%-nak a fele 13,5%). A dologi költségek 
fedezetét a törvény értelmében továbbra is az önkormányzatnak illetve a 
foglalkoztatónak kell fizetnie. 
 
A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, 
amelynek összege teljes munkaidőben (8 órás) történő foglalkoztatás esetén 2010. 
január 1-jétől 73.500 Ft, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy 
szakképzettséget igénylő munkakört ellátók esetében a garantált bérminimum 
gyakorlati időtől függetlenül 2010. január 1-jétől  89.500 Ft. 
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A költségek tervezésekor figyelembe 
vettük a minimálbér és a garantált bérminimumot, valamint a szakképesítést igénylő 
munkakörök arányát. 2010. évre, 479 főre (141 fő esetében középfokú iskolai 
végzettséget illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakört figyelembe véve 
az 5. sz. melléklet alapján, míg 338 fő esetében általános iskolai végzettséget 
igénylő munkakört figyelembe véve), 90 munkanapos foglalkoztatással számolva 
(4,5 hónap), teljes munkaidős foglalkoztatás mellett 78.210 Ft/hó/fő átlagbérrel 
kalkuláltunk. A bért terhelő járulékok, közterhek 50%-át az önkormányzat és a 
központi költségvetés állja (10.558 Ft/hó/fő). A közterhek 50%-ával megemelt, teljes 
munkaidejű foglalkoztatás egy hónapra jutó átlagos összege: 88.768 Ft/hó/fő. 
 
Közcélú foglalkoztatás pénzügyi forrása 
 
 Központi 

költségvetésből (95 
%) Ft 

Önkormányzati 
saját erő (5 %) Ft 

Összes költség 
Ft 

Bérköltség+közteher 
50 %-a (4,5 hó/1 fő) 

379.483 19.973 399.456 

Bérköltség+közteher 
50 %-a (4,5 hó/479 fő) 

181.772.357 9.567.067 191.339.424 

 
A 2010. évi közfoglalkoztatási terv része, hogy a 90 munkanapos foglalkoztatási időt 
többnyire 1 év időtartamra növeljük, erre az Szt. lehetőséget ad. A korábban a 
jogszabály tartalmazta, hogy 1 év lehet a közcélú foglalkoztatás felső határa. A 
jogalkotók 2009-ben megváltoztatták a jogszabályt, ezért a Munka törvénykönyve a 
irányadó, aminek értelmében határozott idejű munkaszerződést összesen 5 év 
időtartamig van lehetőség hosszabbítani a munkába állás első napjától számítva. 
Amennyiben a munkavállalók egy részénél a munkáltatók élnek a 
továbbfoglalkoztatás lehetőségével, úgy a költségvetésből történő felhasználás 
250.000.000 Ft-ot is elérheti. Ha a munkáltató kéri a továbbfoglalkoztatást, minden 
esetben lehetőséget adunk rá, ez a tervezett foglalkoztatottak számát nem csökkenti, 
viszont a pénzfelhasználást növelheti. A munkáltatók már a 2009-es év során is 
többször éltek a továbbfoglalkoztatás lehetőségével – ha elégedettek voltak a 
munkavállaló által végzett munka minőségével -, ezért továbbra is várható, hogy 
igényt tartanak a jó közcélú munkaerő továbbfoglalkoztatására. Várható, hogy a 
2010-es költségvetési koncepcióban megfogalmazott 250.000.000 Ft-os 
költségvetési keretet kimeríti a közcélú foglalkoztatás. 
 
A tervezett létszám foglalkoztatásához komoly kiszolgáló háttérre van szükség, 
melynek költségeit saját erőként nem terveztük, azokat a foglalkoztatókra hárítjuk át 
(munkaruha, egyéni védőeszköz költségei, az elvégzett munka eredményeként 
kitermelt anyagok, hulladékok elszállításának, esetleg megsemmisítésének költségei, 
géphasználat, eszközhasználat költsége, üzemanyag költsége, egyéb, a 
feladatellátáshoz szükséges anyagköltség). 
 
 
4. Várható eredmények 
 
• 479 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség, 
• a közfoglalkoztatásba bevont személyek (családok) jövedelmi viszonyai javulnak, 
• csökken a segélyezettek aránya, 
• csökkennek a munkanélküliség káros hatásai. 
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2.1. számú melléklet 

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
(2010. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) 

 
 

 

S
or
sz
á
m 

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(fő) 

(köz) 
foglalkoztatásb
a bevonhatók 

(fő) 

(köz)foglalkoztatá
sba  nem 

bevonhatók (fő) 

Elsősorb
an 

képzésre 
kötelezet
t 35 éven 

aluliak 

Önkormányza
ti rendeletben 
meghatározot
t mentesítési 

feltételek 
(szöveges 
tartalom) 

 

1. Aktív korúak ellátására 
jogosultak létszáma 
(a+b): 1505     

 

a) rendszeres szociális 
segélyezettek 
összesen: 254     

 

ebből:       
egészségkárosodott 15      
55. életévét betöltötte 239      
14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő 0     

 

települési önkormány-
zat rendeletében meg-
határozott feltételeknek 
megfelel      

 

b) rendszeres munka-
végzésbe bevonhatók 
(RÁT-osok) 1251 

1251 
+45(RSZS.) 
=1296    

 

2. Önkormányzat által 
mentesíteni kívánt 
csoportok felsorolása7 
(létszáma 
csoportonként)      

 

3. Közfoglalkoztatásba 
bevonhatók életkora 
(a+b+c):  1296    

 

a) 35 évnél fiatalabb  532     
b) 35-55 év közötti  719     
c) 55év feletti  45     

4.
* 

Neme (a+b):  1296     
a) férfi  570     
b) nő  726     

5.
* 

Iskolai végzettsége:       
a) 8 általánost nem 
végzettek  56    

 

b) 8 általánost végzett  586     
 
 
 

7 A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti 
feltételeknek megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz 
tartozó létszámok felsorolását. (azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 
létszámot a csoportokkal azonos sorban) 
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Sor
szá
m 

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátásár
a 

jogosulta
k (fő) 

(köz) 
foglalkoztatásb
a bevonhatók 

(fő) 

(köz)foglalkozt
atásba  nem 
bevonhatók 

(fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 

feltételek 
(szöveges 
tartalom) 

 

 

c) szakmunkás/ 
szakiskolai 
végzettség  373    

 

d) szakközép/ 
technikusi 
végzettség  227    

 

e) gimnáziumi 
végzettség  20    

 

f) egyetemi/ 
főiskolai végzettség  34    

 

6.* Háztartás formája:       
a) családban élő       
b) egyedül élő       

7.* Képzésre 
kötelezett 35 éven 
aluliak létszáma 
iskolai 
végzettségük 
szerint (a+b):  4    

 

a) 8 általánost nem 
végzettek  4    

 

b) 8 általánost 
végzettek  0    

 

 * A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!  
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2.2. számú melléklet 
Közcélú foglalkoztatásban résztvevő intézmények, gazdasági szervezetek 

 
 

1. Arany János Általános Iskola 

2. Aranytű Szakiskola 

3. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

4. Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 

5. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

6. Dózsa György Általános Iskola 

7. Dunanett Kft. 

8. Dunaújvárosi Óvoda 

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

10. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

11. Egyesített Szociális Intézmény 

12. Gárdonyi Géza Általános és Speciális Szakiskola  

13. Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

14. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 

15. Logopédiai Intézet 

16. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

17. Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 

18. Modern Művészetért Közalapítvány 

19. Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  

Intézmény  

20. Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

21. Petőfi Sándor Általános Iskola 

22. Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

23. Sándor Frigyes Zeneiskola 

24. Szórád Márton Általános Iskola 

25. Útkeresés Segítő Szolgálat 

26. Vasvári Pál Általános Iskola 
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2.3. számú melléklet 

Elvégzendő feladatok, tevékenységek és az ahhoz szükséges létszámigény 
negyedéves bontásban 

Munkakör Szükséges iskolai 
végzettség 

2010. I. n.év 2010. II. n.év 2010. III. 
n.év 

2010. IV. n.év 

úttisztító sm. nem szükséges 40 fő 40 fő 40 fő 40 fő 
portás 8. ált. (szem.és vagyonőr) 26 fő 26 fő 26 fő 26 fő 
gazdasági 
ügyintéző 

érettségi,számtech. 
ismeret 

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

szobafestő-mázoló szakmunkás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
könyvelő-pénztáros mérlegképes könyvelő  1 fő - - - 
takarító 8. ált. 35 fő 34 fő 35 fő 35 fő 
udvaros 8. ált. 12 fő 13 fő 13 fő 15 fő 
adminisztrátor érettségi 18 fő 17 fő 19 fő 18 fő 
okt-nev. segítő felsőfokú (pedag., 

pedag.assziszt.) 
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

kőműves, festő szakmunkás - 4 fő 4 fő 4 fő 
segédmunkás 8. ált. 36 fő 37 fő 37 fő 37 fő 
ápoló szoc.ápoló-gondozó 10 fő 10 fő 10 fő 10 fő 
villanyszerelő szakmunkás 1 fő - - - 
karbantartó 8. ált. 3 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
karbantartó szakmunkás 11 fő 11 fő 12 fő 13 fő 
varrónő szakmunkás 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 
sofőr 8. ált. 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
szociális segítő szakiskola (OKJ áp.) 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
szociális segítő érettségi 9 fő 9 fő 9 fő 9 fő 
rendszergazda középf. informatik. 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
kertészeti sm. 8. ált. 8 fő 10 fő 10 fő 8 fő 
dajka szakmunkás 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 
konyhai kisegítő 8. ált. 4 fő 4 fő 5 fő 5 fő 
asztalos 8. ált. 1 fő 1 fő - 1 fő 
lakatos 8. ált. 1 fő 1 fő - 1 fő 
színpadi segéd m.  8. ált. 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
teremőr érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1fő 
pedagógus főiskola 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
 
Az adatok a 2010. évi munkaerő-igényt mutatják, ami nem egyezik meg a 2010-ben foglalkoztatottak 

számával, tekintettel arra, hogy a közcélú foglalkoztatás kötelező időtartama évi 90 munkanap, ami 

naptári napokkal számolva több mint 4 hónap. 
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2.4. számú melléklet 
2010. évben beérkezett munkaerő-igény foglalkoztatók szerinti bontásban 

 
 

 Foglalkoztató 
neve 

Munkakör Isk. végzettség Igényelt létszám  
I. II. III. IV. 

1 
Petőfi Sándor 

Általános Iskola 
segédmunkás 8 általános  1 fő 1 fő - 1 fő 

takarító 8 általános - - 1 fő 1 fő 
portás  - 1 fő 1 fő - 

2 
 Magyar 

Mentőszolgálat 
Alapítvány 

sofőr 8 általános 2 fő  2 fő 2 fő 2 fő 
festő szakmunkás 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 

víz- gáz- és 
fűtésszerelő 

szakmunkás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

villanyszerelő szakmunkás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
asztalos szakmunkás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
takarító 8 általános 15 fő 15 fő 15 fő 15 fő 

rendszergazda érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
portás 8 általános 17 fő 17 fő 17 fő 17 fő 

karbantartó 8 általános 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
varrónő szakmunkás 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 
 udvaros 8 általános 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

szociális segítő szakmunkás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
szociális segítő érettségi 8 fő 8 fő 8 fő 8 fő 
irodai kisegítő érettségi 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 

kőműves  szakmunkás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

3 Vasvári Pál 
Általános Iskola 

takarító-portás 8 általános 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 
udvaros 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

pedagógiai 
asszisztens 

főiskola 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

adminisztrátor érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
karbantartó szakmunkás - - 1 fő 1 fő 

4 
Arany János 

Általános Iskola 
 

udvari munkás 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
portás 8 általános 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő 

gazdasági ügyintéző érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

5 Dózsa György 
Általános Iskola 

takarító 8 általános 1fő 1 fő 1 fő 1 fő 
udvaros 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

6 ESZI 
takarító 8 általános 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő 

adminisztrátor közgazd. éretts. 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 
ápoló szakmunkás 10 fő 10 fő 10 fő 10 fő 

7 Aranytű 
Szakiskola 

pedagógus főiskola 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

 
8 Dunanett Kft. úttisztító 

segédmunkás 8 általános 40 fő 40 fő 40 fő 40 fő 

9 
Lorántffy 

Zsuzsanna 
Szakközépisk. 

szobafestő-mázoló szakisk. éretts. 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
könyvelő-pénztáros érettségi 1 fő - - - 

10 Logopédiai 
Intézet 

oktatás-nevelési 
kisegítő munkaerő 

érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

11 
Dunaújvárosi 
Partvédelmi 

Vállalat 

kertészeti 
segédmunkás 

8 általános 8 fő 10 fő 10 fő 8 fő 

12 Dunaújvárosi 
Óvoda 

udvaros 8 általános 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 
dajka szakmunkás 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 

konyhai kisegítő 8 általános 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő 
takarító 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

13 Polgármesteri 
Hivatal 

adminisztrátor érettségi  9 fő 9 fő 9 fő 9 fő 

14 Sándor Frigyes 
Zeneiskola 

portás 8 általános 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

15 Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 

betanított munkás 8 általános 2 fő 2 fő - 2 fő 
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16 
Hild József 

Szakközépiskol
a 

kisegítő dolgozó 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
takarító  8 általános 1 fő - - - 

karbantartó 8 általános 1 fő - - - 

17 Szórád Márton 
Általános Iskola 

portás szakmunkás 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
adatrögzítő érettségi 1 fő - 1 fő - 

18 
Modern 

Művészetekért 
Közalapítvány 

takarító 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
teremőr érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

19 

Bartók 
Kamaraszínház 
és Művészetek 

Háza 

kommunális 
tevékenység 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

kommunális és egyéb 
feladatok szakmunkás 2 fő 2 fő - 2 fő 

20 BID 

takarítónő 8 általános 9 fő 9 fő 11 fő 11 fő 
udvaros 8 általános 1 fő 2 fő 4 fő 4 fő 

konyhalány 8 általános - - 1 fő 1 fő 
adminisztrátor érettségi - - 1 fő 1 fő 

21 

Kereskedelmi 
és 

Vendéglátóipari 
Szakközépiskol
a és Szakiskola 

 
 

portás 

 
 

szakmunkás 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

22 

  
 

DVG Zrt. 

segédm.(kőműves,fest
ő) 

szakmunkás - 4 fő 4 fő 4 fő 

segédm. (sporting) 8 általános 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő 
segédm.(temető ág) 8 általános - 6 fő 6 fő - 
segédm.(szolg.ág) 8 általános 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 

 
23 

Rudas 
Közgazdasági 
Szakközépisk. 

 
festő 

 
szakmunkás 

 
1 fő 

 
1 fő 1 fő 1 fő 

24 
Bánki Donát 

Gimnázium és 
Szakközépisk. 

 
udvaros 

 
8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

 
25 

Útkeresés 
Segítő Szolgálat 

udvaros 8 általános 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 
szoc. assszisztens érettségi 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

26 Móra Ferenc 
Ált. Isk. 

udvaros, karbantartó szakmunkás 1 fő - - 1 fő 

 
Az adatok a 2010. évi munkaerő-igényt mutatják, ami nem egyezik meg a 2010-ben foglalkoztatottak 

számával, tekintettel arra, hogy a közcélú foglalkoztatás kötelező időtartama évi 90 munkanap, ami 

naptári napokkal számolva több mint 4 hónap. 
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