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1./ A rendelkezésre állási támogatásban részülők összetétele: 
 
Rendelkezésre állási támogatásban részesülők 2009-ben 128 fő, ebből közcélú 
foglalkoztatásba bevontak száma: 27 fő. 
 
Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 

- 8 általános alatti:  4 fő ebből közcélú foglalkoztatott: 2 fő 
- 8 általános  75 fő            12 fő  
- Szakmunkás: 24 fő                                                   6 fő 
- Középfokú végz. 23 fő                                                   7 fő 
- Felsőfokú végz. 2 fő                                                     - 
 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Celldömölki 
Kirendeltségének tájékoztatása szerint városunkban 2009. novemberében 
álláskeresési ellátásban részesült nyilvántartott álláskeresők létszáma: 331 fő, 
és 2010. év során kimeríti az álláskeresési támogatás folyósítási idejét 291 fő. 
Közülük vélhetően további rendelkezésre állási támogatásban részesülők 
kerülnek ki, de számukat, illetve iskolai végzettségüket nem áll módunkban 
meghatározni, mert a rendelkezésre állási támogatás megállapításának 
további feltételei vannak pl. vagyoni és jövedelmi vizsgálat, együttműködés 
vállalása, stb. 
 

Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatainak 
megjelölése: 
 
Közoktatási feladatok ellátása: 

- óvodák, iskolák épületeinek karbantartásával, takarításával kapcsolatos 
feladatok 

- intézmények őrzése 
- konyhai kisegítő munkák  

 
Közművelődési feladatok: 

- a közművelődési intézmény épületének karbantartásával, takarításával 
kapcsolatos feladatok 

Szociális, gyermekjóléti feladatellátás: 
- ápolási, gondozási feladatok, 
- szociális, gyermekvédelmi intézmény épületeinek karbantartásával, 

takarításával kapcsolatos feladatok 



 
 
Közutak, közterületek, köztemetők fenntartása, köztisztasági feladatellátás: 

- közterületek gondozása (fűnyírás, virágágyások rendbetétele, lombseprés, 
hóeltakarítás, síkosságmentesítési feladatok ellátása), 

- hulladékgyűjtés 
 
Városi fürdő üzemeltetése: 

- építési szak- és segédmunkák elvégzése 
 
Kórház és szakosított járóbeteg-ellátás fenntartása: 

- járó- és fekvőbeteg ellátással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- kórházi adminisztrációs feladatok ellátása, 
- betegétkeztetéssel kapcsolatos munkák elvégzése, 
- portai szolgálat ellátása, 
- épülettakarítás, -karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- udvari kertészeti munkák elvégzése. 

 
Polgármesteri hivatal működtetése: 

- levelek kézbesítése településen belül, 
- takarítási feladatok ellátása. 

 
Az önkormányzat a fenti feladatok ellátását az alábbi intézményein keresztül 
kívánja megoldani: 

- Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
- Városi Óvoda 
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
- Népjóléti Szolgálat 
- Városgondnokság 
- Kemenesaljai Egyesített Kórház 
- Polgármesteri Hivatal 

 
A rendelkezésre állási támogatásban részesülőket a fenti intézmények 
foglalkoztatják. 
 
 
Közfeladatok várható ütemezése: 
 

I. negyedév:  
- portai szolgálat ellátása, 
- óvodák, iskolák, kórház épületeinek karbantartásával, takarításával, 
őrzésével kapcsolatos feladatok, 
- hóeltakarítás, sikosságmentesítés, 
- temetői felügyelet és karbantartás 
 



 
 
 
II. negyedévtől:  
- óvodák, iskolák, kórház épületeinek karbantartásával, takarításával, 

őrzésével kapcsolatos feladatok, 
- konyhai kisegítő munkák ellátása 
- ápolási, gondozási feladatok,  
- járó- és fekvőbetegellátással kapcsolatos feladatok, 
- kórházi adminisztrációs feladatok ellátása, 
- betegétkeztetéssel kapcsolatos munkák elvégzése 
- portai szolgálat ellátása, 
- udvari, kertészeti feladatok ellátása 

 
III. negyedévtől: 
- hulladékgyűjtés, 
- közterületek gondozása 
- közművelődési intézmény épületének karbantartásával, takarításával 

kapcsolatos feladatok 
 

IV. negyedév: 
- hóeltakarítás, 
- síkosságmentesítés 

 
A közfeladatok ellátásához szükséges létszám: 
 
Szociális, gyermekjóléti feladatellátáshoz: 
 
3 fő általános iskolai végzettségű  
1 fő középfokú végzettségű (szoc.eü.végzettség) 
2 fő szakmunkás (karbantartáshoz) 

 
Közutak, közterültek, köztemetők fenntartása, köztisztasági feladatok 
ellátásához: 
 
 17 fő legfeljebb általános iskolai végzettségű  
 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok külső-belső munkáihoz: 
 
2 fő szakmunkás végzettségű 
 
Kórház és szakosított járóbeteg-ellátás fenntartásának ellátásához: 
 
16 fő általános iskolai végzettségű  
3 fő középfokú végzettségű  



 
 
Polgármesteri hivatal működtetésének ellátásához: 
 
2 fő általános iskolai végzettségű  
 
Közoktatási feladatok ellátása: 
 
4 fő általános iskolai végzettségű 
 
A közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges források: 
 
A közfoglalkoztatáshoz szükséges összes forrás: 49.640.490 Ft. 
 
Központi költségvetés által biztosított források: 47.158.466 Ft 
 
Önkormányzat által biztosított források: 2.482.025 Ft 
 
Az önkormányzati részt a foglalkoztatást végző intézmények, az általuk 
foglalkoztatottak esetében a 2010. évre megállapított költségvetési forrásaikból 
fedezik. 
 
 
 
 
 
Celldömölk, 2010. január 28. 
 
                                                                                Fehér László 
                                                                                polgármester 
 
 
 
 

 
 
 


