1. sz. melléklet

A közfoglalkoztatás tervezésénél figyelembe vett tevékenységek
1.) Mővelıdési és közoktatási tevékenységek: óvodai korai fejlesztı, iskolai, könyvtári,
mővészeti, közmővelıdési kisegítı munkák, oktatási-nevelési kisegítı munkák,
rendezvényszervezéshez,
sporthoz,
szabadidıs
tevékenység
szervezéséhez,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kisegítı munkák.
Munkakörök: takarítónı, udvaros, dajka, festı, asztalos, karbantartó, pedagógus,
fejlesztı pedagógus, pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelı, kollégiumi nevelı,
ápolónı, informatikus, éjjeliır, pedellus, konyhalány, portás, iskolai technikus,
biztonsági ır, adminisztrátor, hegesztı, kımőves, villanyszerelı, bádogos, könyvelı,
gépész, víz-gázszerelı, felszolgáló, recepciós, könyvtáros, lakatos, teremır,
pályagondnok, fürdıszolgáltató, logopédus, pszichológus, szociális segítı.
2.) Kommunális és környezetvédelmi tevékenységek: parkgondozás ırzés, zöldterületfenntartás, kertészeti munkák, parlagfő mentesítés, játszóterek karbantartása, festése, hó
eltakarítás, síkosság-mentesítés, csapadékvíz-elvezetés, vízrendezés, járdák-közutak
karbantartása, tisztítása, szemetes edények környékének tisztántartása, útszegély
gyomtalanítása, piacüzemeltetés, közterületek karbantartása, tisztítása, falevél eltakarítása,
cserjék kapálása, állatvédelemhez kapcsolódó kisegítı tevékenység, a karbantartó brigád
intézmények felújításához, karbantartáshoz kapcsolódó tevékenysége, egyszerő ipari
szakmunkák.
Munkakörök: brigádvezetı, kisgépkezelı, segédmunkás, parkır, rakodó,
adminisztrátor, udvaros, portás-éjjeliır, takarítónı, lakatos, raktáros, kertész, asztalos,
ács, burkoló, festı, kımőves, központi főtésszerelı, villanyszerelı, vízvezeték szerelı.
3.) Egyéb közszolgáltatást nyújtó tevékenységek: köztemetı fenntartásához, ırzéséhez,
gondozásához kapcsolódó kisegítı tevékenység, önkormányzati tulajdonú ingatlanok
takarításához kapcsolódó kisegítı tevékenység, köztisztaság és település tisztaság
biztosításához kapcsolódó kisegítı tevékenység, vízmő védett területek, győjtıvezeték –
nyomvonalak karbantartásához, csıhidak környezetének tisztításához kapcsolódó kisegítı
tevékenységek, helyi tömegközlekedési pályaudvar karbantartásához kapcsolódó kisegítı
tevékenységek, helyi tőzvédelmi tevékenységhez kapcsolódó kisegítı tevékenységek.
Munkakörök: karbantartó, takarítónı, recepciós, kertész, kisgépkezelı segédmunkás,
tehergépkocsi vezetı, brigádvezetı, temetı ır, takarító-hivatalsegéd, egyéb ügyintézı.
4.) Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kisegítı munkák: ügyviteli,
kézbesítési, takarítási tevékenység kisegítése, helyi közrend, közbiztonság kisegítı
tevékenysége.
Munkakörök: takarítónı, kézbesítı, segédmunkás, takarító-hivatalsegéd, mosónı,
adminisztrátor, közterület felügyelet kisegítı tevékenysége.

A legnagyobb létszám a közterületi segédmunkában jelenik meg, mivel itt a köztisztasági,
karbantartási feladatokra 20 fı foglalkoztatását tervezzük.
A közcélú foglalkoztatás havi létszámát 30 fıvel, személyenként minimum 90 munkanap,
napi 8 órában tervezzük.
Egy fıt, mint elızetesen együttmőködı esetben foglalkoztatunk.
Az 55 év felettiek esetében, - akiknek a rendszeres szociális segély megszüntetésre került
és megállapodás keretében rendelkezésre állási támogatás került megállapításra – jelenleg
4 fı került foglalkoztatásra.
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