Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Eljáró hatóság megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztály

Járási

Illetékességi területe:

Adott járási hivatal illetékességi területe

Elérhetősége:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Hivatal

járási hivatalok menüpont alatt megtalálhatóak
foglalkoztatási osztályok elérhetőségei

Eljáró ügyintéző neve, beosztása:

aktív eszköz szakügyintéző

Ügyfélfogadás helye:

lásd: elérhetőség

a

Ügyfélfogadási idő és telefonszám: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirek/jarasihivatalok menüpont alatt megtalálható a foglalkoztatási osztályok ügyfélfogadási ideje, és
telefonszáma

Ügyleírás
A helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása részére, a
foglalkoztatási osztály által közvetített álláskereső a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy az
önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot vagy települést érintő feladat ellátása vagy közhasznú
tevékenység folytatása érdekében.
Támogatás alapja, mértéke
- A támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér és az ahhoz kapcsolódó szociális
hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet.
- Támogatás nyújtható közvetlen költséghez, valamint anyagköltséghez a bérköltséghez nyújtott
támogatás 20 százalékáig.
- A polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató részére
támogatás nyújtható a szervezési költségekhez a bérköltséghez nyújtott támogatás 1,5%
százalékáig.
Támogatás időtartama
A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható, azonban a közfoglalkoztatónak a támogatási időszak
befejezését megelőző hatvanadik és huszonkettedik nap között benyújtott kérelmére a támogatási időszak
egy alkalommal – a közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül – további legfeljebb 6 hónappal
meghosszabbítható.
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550
E-mail: foglalkoztatas@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy vagy www.munka.hu
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Jogosultak köre
Közfoglalkoztatók körét a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1.§ (3) bekezdése határozza meg.
Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki
 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint
munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint
 megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Flt.) szerinti álláskereső, ideértve azt az álláskeresőt is, akinek álláskeresőként való
nyilvántartása a közfoglalkoztatási jogviszonya miatt szünetel (a továbbiakban együtt: álláskereső),
vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül,
- a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki
menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be,
vagy
- olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c),
d), f) pontok alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el.
Kérelem benyújtása
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási kérelmek befogadása, hatósági szerződések intézése,
támogatások folyósítása az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán történik.
Kérelem tartalma
A kérelemnek részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen munkakörben, milyen szakképzettségű
álláskeresőkkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A kérelmezőnek munkatervet
és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.
Az eljárás illetéke
A kérelem benyújtásához kapcsolódóan eljárási költség nem merül fel.
A kérelem elbírálása
A járási hivatal dönt.
Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése
Ügyintézési határidő 8 nap.
Jogorvoslat
Mérlegelési jogkörben hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Jogszabályi feltételek hiánya miatt történő kérelem elutasítás ellen benyújtott fellebbezést a Somogy Megyei
Kormányhivatal bírálja el.
Ügyfajta intézését segítő útmutató és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok
Az iratminták, nyomtatványok a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/iratmintak-nyomtatvanyok honlapról
elektronikusan letölthetők, illetve az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályáról beszerezhetők.
Az ügyfajtához tartozó igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Ügyfélfogadási időben kérhető tájékoztatás. Időpont egyeztetés telefonon lehetséges.
Alkalmazandó jogszabályok
- 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
Az ügyfelet megillető jogok, kötelezettségek
A hatósági szerződésben rögzítettek szerint.

