Közfoglalkoztatás támogatása
Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes
lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében megalkotta a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvényt. A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a közfoglalkoztatás
munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek
felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi
keret hatékonyabb felhasználása érdekében a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben szabályozta a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások
formáit és feltételeit, valamint egyes eljárásra vonatkozó rendelkezéseket.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
A Nemzeti Együttműködés Programja közmunkára vonatkozó célkitűzései alapján 2011. évtől
kezdődően életbe lépett a közfoglalkoztatás új rendszere, amelynek rendeltetése, hogy minél több
munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson
munkalehetőséget. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával közérdekű célok
támogatása valósul meg.
A közfoglalkoztatottak bekapcsolódhatnak az önkormányzatok intézményi működéséhez kapcsolódó
feladatok elvégzésébe:
közterületek takarítása, lombseprés, hó-eltakarítási munkák,
önkormányzatok intézményeinek téli karbantartási munkálatai,
önkormányzatok intézményeinek, egyéb közintézmények fával történő fűtésének megoldása,
belterületi közlekedési útvonalak, járdák, kerékpárutak síkosság-mentesítése,
szociális jellegű tevékenységek
A járási startmunka mintaprogramok
A 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján a közfoglalkoztatásért felelős miniszter a
közfoglalkoztatás egyes típusaira (rövid időtartamú, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, országos
közfoglalkoztatási program) mintaprogramokat indíthat. A járási startmunka mintaprogramok a
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra épülnek, a külön nem nevesített kérdésekben a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programok támogatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Támogatható programelemek
A BM a járási startmunka mintaprogramok szervezésénél figyelembe vette a korábban indult
értékteremtő közfoglalkoztatási programok tapasztalatait, így a főbb tevékenységi területek a
következők:
-

mezőgazdasági program,
helyi sajátosságra épülő egyedi program,
szociális program.

Országos közfoglalkoztatási program
Amennyiben a program az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányul,
valamint az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, a

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesülő személyek közfoglalkoztatása valósul meg.
A támogatásokról bővebben: a www.kozfoglalkozatas.kormany.hu honlapon tájékozódhat.
Jogszabályi környezet:
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1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a
továbbiakban: Flt.),
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról (továbbiakban: Kftv.),
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.),
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.),
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról,
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban:
Knyt.),
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (továbbiakban: Efo.)
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.),
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról,
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.),
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: CivilTv.),
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.),
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,
2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról,
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Kormányrendeletek:








375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
(továbbiakban: 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet),
170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról (a továbbiakban: 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet),
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek más feladatainak ellátásáról,
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról,
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások díjáról,
290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról,





240/2006, (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékéről,
66/2015. (III.30,) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról
67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalok általános illetékességi területéről
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27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról,
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról,
33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,

