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Tisztelt Képviselő-testület! 

A közfoglalkoztatás rendszerét 2012.évtől kezdődően új támogatási rendszer váltotta fel. Megszűnt a 

napi 4 órás, három hónapos időtartalmú foglalkoztatási forma, és helyébe egységes napi  8 óra 

időtartalmú 2012 december 31-ig tartó közfoglalkoztatás lépett. 

 

A FESZOFE kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: FESZOFE), mint a települési 

önkormányzat közfoglalkoztatás lebonyolítását végző társasága, a vonatkozó kérelmét 2012. január 

30. napján benyújtotta a” Munkaerő piaci Alap Közfoglalkoztatás 2012. évi előirányzatának terhére 

indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására”néven indított programra, az illetékes, 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budapest, Ráday utcai Kirendeltségére. 

 

A FESZOFE a foglalkoztatás időtartamát 10 és fél hónapra tervezte, 91 fővel, napi 8 órás 

munkaidőben. Ferencváros munkaképes lakosságának hátrányos helyzetével, gazdasági erejével 

összhangban az idei évi közfoglalkoztatás megvalósításához a Kormányhivatal, a közfoglalkoztatási 

bérek, a közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint az igényelt 

közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek, 90 %-át biztosítja.  

Ezen a pályázaton a cég a foglakoztatás finanszírozására 92.028.697 Ft nyert el.(I.sz. melléklet) 

 

Tekintettel arra, hogy cégünk alapvető feladata és célja a közfoglalkoztatás minél nagyobb arányú 

kiterjesztése kerületünkben . Kerestük  további lehetőségét annak, hogy újabb munkahelyeket 

teremtve és újabb személyeket bevonva ( és ezáltal őket a segélyezési körből kivéve ) kibővíthessük a 

közfoglalkoztatásban résztvevők számát. Ez év június hónapjában nyílt lehetőség arra, hogy újabb 

pályázatot nyújthassunk be a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ráday utcai 

kirendeltségére, melynek elbírálása 2012. június 21-én megtörtént, ezáltal újabb 46 fő részére tudunk 

biztosítani munkát a támogatás összege 24.288.109 Ft. (II.sz. melléklet) 

 

Mivel kerületünk és cégünk kiemelten kezeli a hajléktalanok problémáját, ezért kerestük 

foglalkoztatásuk cégünk keretein belül történő lehetőségét is. Ennek érdekében megkerestük és  

szintén pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja 

Budapest, Haller utcai Kirendeltségére. Pályázatunkkal,melyet 2012 június 27-én kedvezően bíráltak 

el újabb 40 fő (hajléktalan) tudtunk munkához és ezáltal biztos keresethez juttatni. Támogatás összege 

23 390 640 Ft. (III.sz. melléklet) 

 

Mindkét elnyert pályázat, mely összesen 47.678.749 Ft –ot biztosít a kerületi közfoglalkoztatás 

számára 100%-os támogatást jelent (bér, járulék, munkaeszközök) így a most július elsejétől történő 

86 fő foglalkoztatása önkormányzatunknak plusz kiadásába és egyéb költségébe nem kerül. 

 

Továbbá tájékoztatnánk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy cégünk, mint rehabilitációs foglalkoztató 

korábbi akkreditációja lejárását követően a törvényileg előírtaknak megfelelően új akkreditációs 

kérelmét benyújtotta és a  jó minősítést követően rehabilitációs tanúsítványunkat 2015 júliusáig újabb 

3 évre megkapta. 

A rehabilitációs tanúsítvány teszi lehetővé, hogy a Feszofe Kft az elkövetkezendőkben is tudja a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását biztosítani kerületünkbe. 

 

Kérném, a Tisztelt Képviselőtestületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 
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