Medgyesbodzás Község Önkormányzata
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
68/425-000 Fax: 68/526-331

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött Medgyesbodzás Község Önkormányzata (5663 Medgyesbodzás Széchenyi u.
38.) képviseletében Krucsai József polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) és <név>
(szül: ……., an. ………., TAJ száma: ……..) <lakcím> szám alatti lakos (továbbiakban:
Ügyfél) között az alábbiak szerint:

1. Jelen megállapodás az Önkormányzat és <név> között a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 37/C. §
(4) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 76-77.
§ alapján jön létre, amelynek tárgya az ügyfél közfoglalkoztatásban való részvétele.
2. A megállapodás időtartama az Szt. 37/C.§ (4) bekezdése alapján egy év időtartamra
jön létre, amely ……………… napjától ………………………. napjáig tart.
3. A megállapodás <név> Ügyfél kérelme alapján jön létre, amelyben nevezett kérte a
közfoglalkoztatásba történő bevonását.
4. Az Önkormányzat a megállapodás megkötése előtt meggyőződött a
közfoglalkoztatásba történő bevonás jogszabályi feltételeinek fennállásáról,
nevezetesen, hogy
- az Ügyfél rendszeres szociális segélyre jogosult,
- az elfogadott közfoglalkoztatási terv alapján lehetőség van a foglalkoztatására.
5. Az Önkormányzat vállalja <név> ügyfél legalább 90 munkanapos foglalkoztatását
közfoglalkoztatás formájában a megállapodás időtartama alatt.
6. Az Ügyfél a megállapodás hatályosságának kezdő napjától (…… év ……….. hó
…….nap) rendelkezésre állási támogatásra jogosult, amelynek összege a öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyezik meg, amely 2009. évben 28.500 Ft.
Ez az összeg kerül folyósításra abban az időszakban, amikor az Ügyfél neki nem
felróható okból nem vesz részt közfoglalkoztatásban, táppénzben vagy távolléti díjban
nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyre tekintettel keresetpótló
juttatást nem állapítottak meg számára.
7. Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás során vállalja, hogy a legalább 90 munkanap
időtartamban az Ügyfél számára megfelelő munkát biztosít.
8. A
közfoglalkoztatás
időtartama
alatt
munkaszerződést
köt
<az
Önkormányzat/intézmény/közfoglalkoztatást szervező> az Ügyféllel, amely a
munkaviszonyra vonatkozó Mt. szerinti valamennyi szükséges elemet tartalmazza,
mint pl. a munkaszerződés időtartama, a munkaidő, a munkabér, a munkakör, stb.

RSZ-RÁT hatósági szerződés közfoglalkoztatásra

9. Rögzítik a felek, hogy az Ügyfél a megállapodás fenti egy éves időtartama alatt
rendszeres szociális segélyre nem jogosult, annak folyósítását az Önkormányzat
szünetelteti.
10. Az Ügyfél nyilatkozatában vállalta az Szt. 35. § (1) bekezdésében szabályozott
együttműködést annak érdekében, hogy közfoglalkoztatásban részt vegyen.
11. Közfoglalkoztatása érdekében az együttműködés keretében köteles:
- az állami foglalkoztatási szervet (Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Mezőkovácsházai Kirendeltsége Mezőkovácsháza Alkotmány u. 42. címe)
jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül felkeresni,
- kérni az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
- az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban
foglaltakat teljesíteni,
- köteles az álláskeresési megállapodás, illetve a közfoglalkoztatás keretében
felajánlott megfelelő munkát elfogadni.
12. A felajánlott munka megfelelőségét az Szt. 35.§ (2) bekezdése és az Flt. 25.§-a
szabályozza, amely alapján az iskolai végzettségénél, képzettségénél eggyel
alacsonyabb szintű munkát is köteles elfogadni, ha egészségügyi szempontból arra
alkalmas, és a munkabér, illetve a munkába járás időtartama megfelel a
jogszabályoknak.
13. Az Ügyfél jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az Szt. 37/F.§ (1)
bekezdés b) pontjában foglalt együttműködési kötelezettség megszegése az aktív
korúak ellátására (rendelkezésre állási támogatásra) való jogosultság megszüntetését
vonja maga után, amely alapján jelen megállapodás is hatályát veszti.
14. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
ha a felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el,
ha a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg a
közfoglalkoztatási jogviszonyát,
ha mint munkavállaló jogellenesen szünteti meg a
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát,
ha neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából,
vagy
a fenti 15 napos határidőn belül nem kezdeményezi az
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, illetve
az álláskeresési megállapodást nem köti meg.
15. A felek rögzítik, hogy ezen megállapodás a Ket. szerinti hatósági szerződésnek
minősül, így a felek szerződésszegésére a Ket. 77.§-a vonatkozik. A megállapodás a
módosítására bármelyik fél kezdeményezésére akkor van lehetőség, ha a megállapodás
megkötésekor fennálló körülmények lényegesen megváltoznak.
16. A megállapodás egyoldalú megszegése esetén, ha az Önkormányzat nem teljesíti jelen
megállapodásban foglalt vállalását, az Ügyfél a közigazgatási ügyekben eljáró
bíróságtól (Békés Megyei Bíróság, 5700 Gyula, Béke sugárút 38 címe) kérheti a
szerződés módosítását, vagy megszüntetését.
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Ha a megállapodásban foglalt vállalását és kötelezettségeit az Ügyfél szegi meg, az
Önkormányzat hivatalból intézkedik a szociális igazgatási hatóság (jegyző) felé a
szükséges intézkedések megtétele érdekében.
17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szt., a Ket. szabályait kell
megfelelően alkalmazni.

Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt,
jóváhagyólag írják alá.

……………., …… év …………….. hó ……….. nap

………………………………..
Polgármester

……………………………………
Ügyfél
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