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Tisztelt Képviselő-testület !

Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta „az egyes szociális és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” szóló 2008. évi CVII. törvényt, amely
a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek támogatásának rendszerében
alapvető változást eredményezett. A törvénymódosítás két típusú pénzbeli ellátásról
rendelkezik az aktív korúak rendszeres támogatását illetően; egyrészt bevezetésre
került a rendelkezésre állási támogatás, mely a korábbi szabályozáshoz képest új
ellátási formát jelent, másrészt továbbra is megállapítható a rendszeres szociális
segély. A rendelkezésre állási támogatás feltételrendszerét, összegét a
törvénymódosítás meghatározza, velük kapcsolatosan az Önkormányzatoknak
szabályozási feladatuk nincs, csupán a foglalkoztatásuk megszervezését kell
biztosítani.

A törvény szabályozza a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit, a
segély összegét. Az Önkormányzatnak helyi rendeletében az együttműködéssel
kapcsolatos szabályokat kell meghatároznia. Meg kell jelölni az együttműködésre
kijelölt szervet, rendelkezni kell a nyilvántartásba vételről, az együttműködési
megállapodás megkötésének határidejéről, a segélyezett megjelenési
kötelezettségének gyakoriságáról, az együttműködési kötelezettség megszegése
eseteiről.

A rendszeres szociális segélyben részesülőnek is lehetősége van azonban, hogy az
együttműködés során vállalja az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,
nyilvántartásba veteti magát és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat,
továbbá közfoglalkoztatásban vagy képzésben vesz részt. Ahhoz, hogy mind a
rendelkezésre állási támogatással, mind a rendszeres szociális segélyezettek
együttműködésével kapcsolatos feladatok ellátása biztosított legyen, indokolt a



mellékelt „Együttműködési megállapodás” aláírása a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Kirendeltségével.

A helyi rendelet módosítása során szükséges pontosítani, hogy a lakásfenntartási
támogatás mindkét esetben (normatív és helyi lakásfenntartási támogatás) kinek
utalható ill. két hónapot meghaladó hátralék esetén a szolgáltatónak kell utalni és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (étkezési hozzájárulás) biztosítása során az
étkezési térítési díj utalása ne csak utólag történjen, mert az intézmények egy részénél
gondot okoz az utólagos utalás.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetben az új megfogalmazásokat,
szakaszokat dőlt betűtípussal jelöljük.

Részletes indoklás

1. §-hoz
4.§ (1) bek. a) pont – az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítását a

törvény a jegyző hatáskörébe telepítette, ezért a felsorolásból kimarad.

2. §-hoz
5.§ (1) és (6) bek. A törvénymódosítás a jövedelemvizsgálatot szabályozta, azért a

korábbi szabályozás már nem szükséges. A Polgármester ill. a Jegyző
hatáskörében került ellátások összege hivatalból ismert, ezért szükségtelen az
ellátások felsorolása.

3. §-hoz
14.§ és 14/A. § A rendszeres szociális segélyezettek együttműködésével kapcsolatos,

új szabályozást tartalmazza.

4. §-hoz
16.§ (2) és (3) bek. Lakásfenntartási támogatás egységes utalását szabályozza és nem

kerül kihangsúlyozásra a helyi lakásfenntartási támogatás.

5. §-hoz
27.§ (2) bek. A térítési díj hozzájárulás utalását szabályozza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosításáról
szóló rendelet tervezetet elfogadja és
/2009. (___. __.) Kt. rendeletei közé iktatja.



II.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Önkormányzata Képviseletében eljáró
alpolgármestert, hogy a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ
Kirendeltségével az Együttműködési
megállapodást aláírja.

Felelős: Alpolgármester
Határidő: Azonnal

T a p o l c a , 2009. március 10.
Sólyom Károly sk.

alpolgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……../2009. (III. __ .) Kt. rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról.

( T e r v e z e t )

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja.

1. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

4.§ (1) Szociális rászorultságtól függő kérelmek közül

a) Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, temetési segély, köztemetés elbírálása a Polgármester hatáskörébe
tartozik.

2. §

A rendelet 5.§ (1) és (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:

5.§ (1) A 4.§ (1) bekezdés és (2) bekezdés b) és c) pontja iránti kérelmekhez csatolni
kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben ill. a mindenkor hatályos
törvényben és kormányrendeletben előírt bizonyítékokat és
vagyonnyilatkozatot.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokról igazolást nem kell csatolni.

3. §

A rendelet az alábbi alcímmel és 14/A §-al egészül ki és a 14.§ az alábbiak szerint
változik:

Aktív korúak ellátása

14. §

(1) A rendszeres szociális segély megállapításának, megszüntetésének feltételeit a Szt. 33 -
37/G. §-ai, a felülvizsgálattal kapcsolatos eljárást a Szt. 10.§-a szabályozza.

(2) A rendszeres szociális segély folyósítása postai úton történik.



(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre
kijelölt szerv a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet.

(4)A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az egészségkárosodott személy kivételével
– a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézettel illetve az általa meghatározott esetekben egyéb szervekkel.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles
a) a Szt-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni,
b) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettel illetve a beilleszkedést segítő
programban megjelölt szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartani, az általuk előírt
időpontban megjelenni.

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési
kötelezettségének teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul
– személyesen vagy írásban – közölni és legkésőbb 3 munkanapon belül hitelt érdemlő
módon a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél, mely köteles az igazolás
megalapozottságát vizsgálni.

(7) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatain túl írásban tájékoztatja az Önkormányzatot:

a) a beilleszkedést segítő programról, annak egy példányával,
b) a beilleszkedést módosító program módosításáról annak egy példányával.

(8) A beilleszkedést segítő program típusai:
a) munkavégzésre felkészítő és integráló programok,
b) álláskeresési technikák, jogi, pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkozás,
c) mentálhigiénés programok,
d) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok,
e) képzés, átképzés, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzése érdekében,
f) más ellátásba juttatás.

14/A. §
(1) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő

személy számára felróható okból
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem
jelenik meg a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél nyilvántartásba vétele
céljából,
b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,
c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget,
d) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, hitelt érdemlő módon nem igazolja,
e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi
fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg,
f) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél vagy a beilleszkedési programban
meghatározott szervezeteknél a kijelölt időpontban ittas vagy bódult állapotban jelenik
meg.

(2) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet minden alkalommal soron kívül vizsgálja a mulasztás okát, és
amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható, az
együttműködési kötelezettség megszegését 5 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat
felé.



4. §

A rendelet 16.§ (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(2) A lakásfenntartási támogatást havonta utólag, postai úton kell utalni a jogosult

választása szerint
a) lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzintézetnek,
b) szolgáltatást nyújtó szervnek,
c) támogatásra jogosult címére.

(3) Amennyiben a lakásfenntartási támogatásra jogosultnak két hónapot meghaladó
hátraléka van, a támogatást annak a szolgáltatónak kell utalni, ahol a hátralék
keletkezett.

5. §

A rendelet 27.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(2) A gyermek(ek) étkezési térítési díj hozzájárulása az étkezést biztosító

intézmény(ek) részére ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően kerül
átutalásra az intézmény kimutatása és számlája alapján.

6. §

Jelen rendelet 2009. április 01-én lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék

7. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tv. 3. §-ával
összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2009. március 10.

Sólyom Károly Dr. Imre László
alpolgármester jegyző



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ /8000
Székesfehérvár, Sörház tér 1./ képviseletében - Zimmermann József főigazgató
megbízásából - Horváthné Moravecz Klára kirendeltségvezető /továbbiakban:
munkaügyi központ/ másrészről

Tapolca Város Önkormányzat képviseletében Sólyom Károly alpolgármester
/továbbiakban: önkormányzat/ között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:

A megállapodás fő célja;
A felek között meghatározásra kerül - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.), valamint a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször
módosított 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Fit.) és a foglalkoztatás bővítése és
rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló, 2005. évi CLXXX.
törvény alapján meghatározott keretek között - az önkormányzat szociális
gondoskodási körébe kerülő, hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korúak
ellátásában részesülő személyek közfoglalkoztatásával kapcsolatos feladatok
együttes szakmai végrehajtása. A megállapodás fő célja: az aktív korúak
ellátásában részesülő személyek foglalkoztatási helyzetének, munkaerőpiaci
aktivitásának növelése. Az érintett személyek részére tartós vagy átmeneti
foglalkoztatási lehetőségek biztosítása, kiemelten a közcélú foglalkoztatásban
való részvételükön keresztül. A 35 éven aluli, alapiskolai végzettséggel nem
rendelkezők részére felzárkóztató és kompetencia-javító képzések szervezésével a
munkavégzésre való alkalmassá tétel, elősegítve ezzel a nyílt munkaerőpiaci
integrációjukat.

I. Az önkormányzat vállalja, hogy:

1. A Szoc. tv. 37/D. § (3) bekezdése alapján megalkotott önkormányzati
rendeletét a munkaügyi központ rendelkezésére bocsátja.

2. Közreműködik a konzultatív szakmai kapcsolat kiépítésében, fenntartásában.

3. A térség sajátos munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzetéhez mérten kiemelt
feladatának tekinti az aktív korúak ellátásában - rendelkezésre állási
támogatásban (RAT) - részesülő személyek munkaerő-piaci helyzetének
javítására irányuló önkormányzati foglalkoztatás megszervezését. A
foglalkoztatási kötelezettségét közfoglalkoztatás formájában: közmunka,
közcélú vagy közhasznú munka biztosításával teljesíti.



4. Az önkormányzat foglalkoztatási feladatainak ellátása során a rendelkezésre
állási támogatásra jogosult álláskeresők részére közcélú foglalkoztatást
szervez, amelyhez minden év elején közfoglalkoztatási tervet készít. Az
önkormányzat 2009. évben március 31-ig, 2010. évtől kezdődően minden év
január 31-ig készíti el a közfoglalkoztatási tervet, amit véleményezésre
megküld. A közfoglalkoztatási tervben foglaltakat a munkaügyi központ,
valamint 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztal
is előzetesen véleményezi. A közfoglalkoztatás tervezésének kötelezettségét az
önkormányzat társulás útján vagy más általa kijelölt, illetőleg e célra alapított
szervezeten keresztül is teljesítheti.

5. Többcélú kistérségi társulási tag- önkormányzataként a munkaügyi központ
koordinációja mellett kistérségi partnereik bevonásával (HVI, Foglalkoztatási
Paktumok, Leader Közösség, Helyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány, Fejlesztési
Hálózat szakemberei stb.) évente január 31-ig (2009-ben március 31-ig) a
közfoglalkoztatási tervekkel összehangolják a kistérségi egyéb
foglalkoztatási lehetőségeket. Ehhez figyelembe veszik az ÚMFT, ÚMVP
tárgyévi kistérségben tervezett fejlesztéseit és azok várható munkaerőigényét,
a helyi vállalkozások várható munkaerőigényét, a kistérségben indítani
tervezett képzési programokat stb. Az önkormányzat - a Kistérségi
Közfoglalkoztatási Programban meghatározottak szerint -közcélú munkára,
illetve segélyezésre fordítható forrásaik terhére közcélú munkát szerveznek.

6. A közfoglalkoztatási tervet a vélemények figyelembe vételével első ízben
2009. április 15-ig, 2010-től kezdve tárgyév február 15-ig elfogadja, és azt a
munkaügyi központ részére megküldi.

7. A közcélú foglalkoztatás során tervezett álláshelyek, valamint az
önkormányzati hivatalban és az önkormányzati intézményeknél keletkező új,
vagy megüresedő álláshelyek betöltése érdekében munkaerő-igényt nyújt be,
és a munkaügyi központtal, annak közvetítési tevékenysége során
folyamatosan egyezteti és figyelemmel kíséri a bejelentett létszám
feltöltését, nyilatkozik a kiválasztott személy foglalkoztatásáról.

8. A közfoglalkoztatásban való részvételre a rendelkezésre állási
támogatásban részesülő személlyel az önkormányzat határozott idejű
munkaviszonyt létesít.

9. Az önkormányzat 2009. március 31-ig felülvizsgálja a rendszeres szociális
segélyes ügyeket és a felülvizsgálat után a jegyző határozatban értesíti az
ügyfelet az addig folyósított rendszeres szociális segély megszüntetéséről és
az őt megillető új ellátási formáról, amely lehet az „új típusú" rendszeres
szociális segély, vagy a rendelkezésre állási támogatás. Az önkormányzat
rögzíti az ügyfél adatait és az aktív korú ellátást megállapító határozat
adatait a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisba. (A Foglalkoztatási és
Szociális Adatbázis, közös adatbázis, amit Kormányrendelet fog szabályozni,
várható indulása: 2009. április 1. Az adatbázis a munkaügyi központ és az
önkormányzat illetékes ügyintézői részére lesz elérhető. Az adatbázisba
bekerül minden olyan adat, amely az aktív korúak ellátásához kapcsolódik,
valamint értesítések és események, amelyek az ügyfélhez kapcsolódnak. Amíg
az adatbázis nem működik, addig elektronikus formában - e-mail - történik az
adatszolgáltatás az önkormányzat és a munkaügyi központ között.)



10. A rendszeres szociális segélyezettek esetében az önkormányzat az ügyféllel
kötött megállapodásában akkor írja elő a munkaügyi központtal történő
együttműködési kötelezettséget, ha az önkormányzat biztosítani tudja a
közfoglalkoztatását és a rendszeres szociális segélyre jogosult személy vállalja
a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsághoz szükséges
kötelezettségeket.

II. A munkaügyi központ vállalja, hogy:

1. A munkaügyi központ a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a
rendelkezésére álló statisztikai adatokat és munkaerő-piaci információkat
átadja az önkormányzatok részére.

2. A munkaügyi központ a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos
véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja
az önkormányzatot. Amennyiben a munkaügyi központ 15 napon belül nem
nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv
tervezetében foglaltakkal
egyetért.

3. A munkaügyi központ, a közös adatbázisban lévő adatok alapján, törli a
munkaügyi központ nyilvántartásából a rendszeres szociális segélyben
részesülő ügyfelet, amennyiben nyilvántartásában álláskeresőként szerepel,
kivéve, ha a települési önkormányzat és a rendszeres szociális segélyre
jogosult megállapodást köt, melyben az önkormányzat biztosítani tudja a
közfoglalkoztatást és a rendszeres szociális segélyre jogosult személv vállalja a
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsághoz kötődő kötelezettségeket.
Ez esetben a munkaügyi központ az ügyfelet álláskeresőként nyilvántartásba
veszi, és együttműködési kötelezettségét a rendelkezésre állási támogatásban
részesülő ügyfelek együttműködési kötelezettségének megfelelően írja elő.

4. A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis létrehozásáig kiadja az aktív korúak
ellátására irányuló kérelemhez - a munkaügyi központ feladatkörébe tartozó -
szükséges igazolásokat.

5. Annak az aktív korúak ellátásában részesülő álláskeresőnek, aki 2008. évben
szociális helyzetére tekintettel rendszeres szociális segélyre volt jogosult és az
önkormányzati felülvizsgálatot követően az „új típusú" rendszeres szociális
segélyre nem jogosult, és rendelkezésre állási támogatást állapít meg az
önkormányzat, a munkaügyi központ:

Ha „régi típusú" rendszeres szociális segélyezettként nem volt az ügyfél
álláskereső, a rendelkezésre állási támogatást megállapító határozat alapján a
munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba veszi, és álláskeresési
megállapodásban rögzíti az együttműködés részletes szabályait.



Ha már „régi típusú" rendszeres szociális segélyben részesülőként a munkaügyi
központ nyilvántartásában álláskeresőként szerepelt az ügyfél, a „régi típusú"
rendszeres szociális segélyét az önkormányzattól kapott megszüntető határozat
alapján lezárja. A lezárást követően ~~ miután az önkormányzat a rendelkezésre állási
támogatásban részesülés tényét rögzítette az informatikai rendszerben, a
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban, új álláskeresési megállapodást köt az
ügyféllel.

Annak az aktív korúak ellátásában részesülő személynek, aki 2009. január 1. után
szerez jogosultságot az aktív korúak ellátására, és nem jogosult rendszeres szociális
segélyre, új ellátásként rendelkezésre állási támogatást állapít meg a helyi
önkormányzat jegyzője, és előírja az álláskeresőként való együttműködési
kötelezettségét a munkaügyi központtal. Az együttműködés keretében a munkaügyi
központ álláskeresési megállapodást köt a rendelkezésre állási támogatásban
részesülő ügyféliét A rendelkezésre állási támogatásban részesülő ügyfél
együttműködésével kapcsolatos eseményekről a munkaügyi központ a
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázison keresztül értesíti az
önkormányzatot

6. Munkaerő-piaci szolgáltatásaival, aktív foglalkoztatáspolitikai eszközeivel,
humán szolgáltatásokkal arra törekszik, hogy minél nagyobb arányban és
hatékonysággal segítse elő az álláskeresők elhelyezkedését. A munkaügyi
központ a rendelkezésre állási támogatásban részesülővel kötött álláskeresési
megállapodásban rögzíti azokat a szolgáltatásokat, képzést, programban
történő részvételt, vagy egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatást, amelyet a
munkaügyi központ az álláskeresőnek nyújt elhelyezkedése elősegítése
érdekében.

7. A munkaügyi központ biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az
ahhoz kapcsolódóan nyújtandó támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM
rendelet által előírt munkaerő-piaci szolgáltatásokat, a rendszeres
kapcsolattartást. Az ügyfél részére - legalább 3 havonta - a munkaügyi
központban történő kötelező megjelenési időpontot határoz meg a személyes
találkozás, a programban foglaltak betartásának segítése érdekében.

A munkaügyi központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

A. Képzési, munkavállalási tanácsadás
B. Munkaerő-piaci képzési programba irányítás, kiemelten kezelve az általános

iskolai végzettség megszerzését, a 8 osztály elvégzését, az első
szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismeretek, kompetenciák javítását
és elsajátítását, figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket, a piacképes
szakmák körét. A sikeres szakmai képzések érdekében a beiskolázásokat
megelőzően képzési tanácsadást folytat.

C. A munkaügyi központban bejelentésre került munkaerőigények alapján
közvetítési tevékenység biztosítása mind az aktív eszközzel támogatott, mind
a támogatásra nem irányuló álláshelyek vonatkozásában.



D. Az ügyfelek központi (kistérséget érintő) képzési, foglalkoztatási
programokba
történő irányítása.

E. Munkaerő-piaci információnyújtás - kiemelten: humán szolgáltatásokról,
képzési
programokról, üres álláshelyekkel rendelkező munkáltatókról,
rendezvényekről.

F. Számítógépes támogatottsággal működő nformációs, öninformációs tér
működtetése folyamatosan.

8. Aktualitásának megfelelően tájékoztatást nyújt a kistérséget érintő központi
munkaerő-piaci programokról, foglalkoztatásra irányuló pályázati
lehetőségekről, a munkaügyi központba bejelentett üres álláshelyekről, a
humán szolgáltatások formájáról, tartalmáról, az aktív eszközökön belül a
bértámogatási lehetőségekről, kiemelten kezelve a közhasznú foglalkoztatási
formát. A tájékoztatási tevékenysége során lehetőség és igény esetén
biztosítja az elektronikus úton történő információ nyújtását.

9. Az önkormányzat és intézményei által felajánlott foglalkoztatási lehetőségre
irányuló munkaerőigény bejelentéseket kezeli, segítséget nyújt a
munkáltató által meghatározott szempontokat és a munkakört figyelembe
véve a megfelelő személy kiválasztásában. A közvetítési tevékenység során
folyamatosan egyezteti és figyelemmel kíséri a bejelentett létszám feltöltését.

10. Azt a személyt, akinek az önkormányzat közcélú munkát ajánlott fel, a
munkaügyi központ a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás -
egészségügyi vizsgálatra elküldi. A foglalkozás - egészségügyi vizsgálat
díját a munkaügyi központ megtéríti

11. A munkaügyi központ a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázison keresztül
értesíti az önkormányzatot azokról az eseményekről, amelyek az ügyfélhez
kapcsolódnak. (ellátás megállapítása, képzésben való részvétel,
keresőtevékenység létesítése, az együttműködési kötelezettség nem teljesítése
stb.)

A Felek kölcsönösen vállalják, hogy;

1. A foglalkoztatást biztosító és szolgáltatásokat nyújtó, a településen működő civil
szervezetekkel, közhasznú szervezetekkel, teleházakkal, gazdasági non-profit
szervezetekkel olyan együttműködést alakítanak ki, amely hatékonyan
támogatja a megállapodás fő céljait.

2. A folyamatos együttműködés érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek
ki.

3. A megállapodás határozatlan időre szól azzal a kikötéssel, hogy az abban
foglaltakat a felek évente felülvizsgálják és szükség esetén közös megegyezéssel



módosítják. A felülvizsgálat határnapja minden év december 31.

A megállapodó felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen
együttműködési megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően elismerik.

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a
megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáról.

Jelen okirat az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és az előzőekben megkötött
megállapodás hatályát veszti.

Tapolca, 2009. március

önkormányzat képviseletében munkaügyi központ képviseletében


