Országos közfoglalkoztatás támogatása

Eljáró hatóság megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztály

Illetékességi területe:

Somogy megye

Elérhetősége:

82/505-500

Eljáró ügyintéző neve, beosztása:

Sós Melinda

Ügyfélfogadás helye:

Kaposvár, Fő utca 37-39.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő – Csütörtök:

8.00 – 16.30 óra

Péntek:

8.00 – 14.00 óra

Telefonszám:

82/505-530

Ügyleírás
Támogatás nyújtható a foglalkoztatók részére a lakosságot vagy a települést érintő feladat ellátása
érdekében.
A 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 és anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem
haladhatja meg a bérköltséghez nyújtott támogatás 10 százalékát.
- Legalább 100 fő foglalkoztatása esetén támogatás nyújtható a szervezési költséghez, melynek
mértéke nem haladhatja meg a bérköltséghez nyújtott támogatás 3 százalékát.
Támogatás időtartama
Az országos közfoglalkoztatási programok legkorábban 2018. március 1. napjától indíthatóak, és legfeljebb
2018. június 30-ig tarthatnak.
A támogatás további feltétele
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés
a) pontja szerint, országos program esetében támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben
nyújtható, ha a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés
lehetőségét biztosítja. Képzési létszám és a képzés időtartamának tervezése nélkül országos
közfoglalkoztatási program megvalósítása nem támogatható.
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.
A kérelem benyújtása
Az országos közfoglalkoztatási kérelmek véleményezése, hatósági szerződések intézése, támogatások
folyósítása a Somogy Megyei Kormányhivatalban történik.
Az eljárás illetéke
A kérelem benyújtásához kapcsolódóan eljárási költség nem merül fel.
A kérelem elbírálása
A kormányhivatal felterjesztése alapján a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 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
közfoglalkoztatásért felelős minisztériumban bírálják el.
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Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Tervezési segédlet, útmutató a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/dokumentumok honlapról elektronikusan
letölthető.
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.

