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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 24-i ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást 

ösztönző támogatás ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 

203/2019. (VIII.23) Korm. rendeletben döntött a közfoglalkoztatottak részére nyújtandó 

egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásról. 

A támogatásban azon közfoglalkoztatottak részesülhetnek, akik  

- 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak, és  

- 2019. január 1. és július 31. napja között legalább 90 napot töltöttek közfoglalkoztatási 

jogviszonyban. 

A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a vizsgált időszakban a közfoglalkoztatott 

nem állt a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás 

hatálya alatt. 

A foglalkoztatást ösztönző juttatás bruttó összege: 81.530,- Ft.   

A támogatást a közfoglalkoztatottat megillető közfoglalkoztatási bérén, garantált 

közfoglalkoztatási bérén felül kell a közfoglalkoztatónak 2019. szeptember hónapban, 

legkésőbb szeptember 20-áig számfejtenie és kifizetnie az arra jogosult 

közfoglalkoztatottaknak.  

Annak érdekében, hogy a közfoglalkoztató e kötelezettségének eleget tudjon tenni, az 

illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya minden közfoglalkoztatónak megküldte azon 

személyek listáját, akik részére a foglalkoztatást ösztönző támogatást ki kell fizetni. 

A hatósági szerződés aláírását követően 5 munkanapon belül a közfoglalkoztató részére 

kiutalásra kerül az igényelt bérköltség előleg összege. 

A közfoglalkoztató számfejti és 2019. szeptember 20-ig kifizeti az érintettek részére az 

egyszeri juttatás összegét. 

A kifizetést követően a közfoglalkoztató a támogatással és az előleg összegével 5 

munkanapon belül elszámol. Az elszámolást a szokásos módon a KTK rendszerben kell 

rögzíteni, nyomtatni és megküldeni a Foglalkoztatási Osztály részére. 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál 58 fő közfoglalkoztatott, a Művelődési Ház és 

Könyvtárnál 3 fő közfoglalkoztatott felel meg a fenti feltételeknek, így jogosult a bruttó 

81.530,- Ft támogatásra. 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a támogatás teljes összege bruttó 5.556.284,- Ft, 

melyből bértámogatás 4.728.740,- Ft, szociális hozzájárulási adó támogatás 827.554,- Ft.  

Művelődési Ház és Könyvtárnál a támogatás teljes összege bruttó 287.394,- Ft, melyből 

bértámogatás 244.590,- Ft, szociális hozzájárulási adó támogatás 42.804,- Ft.  

A foglalkoztatást ösztönző támogatás teljes összege 100 %-ban támogatott. 



Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak részére 

nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatással kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy módosítsa és növelje meg a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a közfoglalkoztatási programok előirányzatát 

bruttó 5.556.284,- Ft összeggel, melyből bértámogatás 4.728.740,- Ft, szociális hozzájárulási 

adó támogatás 827.554,- Ft; továbbá a Művelődési Ház és Könyvtárnál bruttó 287.394,- Ft 

összeggel, melyből bértámogatás 244.590,- Ft, szociális hozzájárulási adó támogatás 42.804,- 

Ft.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. szeptember 20. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

               polgármester 

      

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

      jegyző 


