Új program szerint változik meg jövőre a közfoglalkoztatás
2010. október 27. szerda, 11:00

Új Nemzeti Közfoglalkoztatási Programot hirdetett meg egy Szolnokon összehívott konferencián
a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Jövőre bérpótló
juttatást fizetnek a megszűnő rendelkezésre állási támogatás helyett.

Hosszú távon el akarjuk felejteni a közcélú foglalkoztatást, de amíg az elsődleges
munkaerőpiac képes lesz felszívni a munkaerőt, addig is szeretnénk az embereket munkára
kész és képes állapotban tartani és jövedelemhez juttatni — idézi Czomba Sándort a szoljon.h
u
.
Elmondta azt is az államtitkár, hogy jövő évtől az eddigi rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
helyett bérpótló juttatást (BPJ) fognak folyósítani. A rászorultságot a szociális helyzet alapján az
önkormányzat állapítja meg, és az állam 20 százalékos önrésszel folyósítja.

Ez a juttatás nem segély! — hívta fel a figyelmet Czomba Sándor. Csak azok kaphatják, akik
megfelelnek az állam elvárásainak. Ezek közé tartozik, hogy az eddigiekkel ellentétben a
felajánlott munkát képzettségtől függetlenül el kell vállalni, 2011-ben legalább 30 nap
munkaviszonyt igazolni kell, és a juttatást igénylőnek rendben kell tartania saját
lakókörnyezetét.

A közfoglalkoztatás típusai 2011. január 1-jétől:
- Országos közmunkaprogramok. A belvízi, árvízi problémák megelőzésére tervezik, hogy a
belvízelvezető csatornák egyöntetűen állami tulajdonba kerülnek. Ezek állapotáért háromezer
főállású „csatornaőr” lenne felelős, az ő irányításukkal évente tíz-tizenkétezer közmunkás
végezhetné a csatornák karbantartását.
- Önkormányzati teljes munkaidős közmunka.
- Önkormányzati részmunkaidős közmunka, ennek keretében legfeljebb 120 napig,
legfeljebb 4 órás foglalkoztatás a minimálbérhez kötött, várhatóan megközelítőleg 32 ezer
forintos nettó jövedelemmel.
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- Vállalkozók közmunka-támogatása.

A változásokhoz módosítani kell a szociális és foglalkoztatási törvényt. A támogatási rendszert
kormányrendeletben fogják szabályozni. Az államtitkár elmondta, hogy az új Közfoglalkoztatási
Programot a kormány jövő év január elsejével fogja elindítani, ez egyben azt is jelenti, hogy a
jelenlegi, de a jövő évre átnyúló szerződéseket, amelyeket még az Út a munkához program
keretében kötöttek, attól kezdődően nem fogja finanszírozni.
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