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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:
 Novembertől indulhat a látványos
munka
 8+4 hónap bér és
járuléktámogatás
a munkáltatóknak
 A paktum a vállalkozni vágyó fiatalokat is támogatja
 Helyi egyeztetés
Kaposváron

Foglalkoztatási támogatások
A Csurgó Város Önkormányzata
által
vezetett
„Csurgó
járási foglalkoztatási
együttműködési
program” elnevezésű projekt célja a
munkaerőhiány
csökkentése, a keresletnek
megfelelő
munkaerő biztosítá-

sa, a hátrányos helyzetű
álláskeresők
elhelyezkedésének
segítése
munkaerő
piaci szolgáltatások,
képzések, foglalkoztatási
támogatások
nyújtása révén. Ebben a számban, a
munkáltatók és munkavállalók
részére

igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő
támogatások listáját
fogjuk bemutatni.

Munkáltatók által igénybe vehető
támogatások
A tartalomból:
Munkáltatói támogatások

1

Munkavállalói lehető- 2
ségek a paktumnál
Irányító Csoport

2

Nagy létszámú magyar munkaerő a
külföldi piacokon

3

Munkáltatók részére
2017. novemberétől
vehetők igénybe a
foglalkoztatást elősegítő támogatások.
Alanya: a jogszabályi
feltételeknek
megfelelő munkáltató, aki programrésztvevő regisztrált
álláskeresőt foglalkoztat
munkaviszony keretében.
Mértéke: a foglalkoztatót
terhelő
bruttó munkabér és
a ténylegesen átuta-

lásra kerülő szociális hozzájárulási adó
100%-a. A kérelmet
a
foglalkoztatást
megelőzően a célcsoporti
személy
lakóhelye, tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatal
foglalkoztatási
osztályára kell benyújtani. A bérköltség
támogatások
konstrukciói csak de
minimis támogatásként nyújthatók. A
projektben az alábbi

konstrukciók lehetségesek:
 90 napos munkatapasztalat szerzésére
irányuló támogatás

 6+3 havi (6 hónap
támogatási időszak,
3 hónap támogatás
nélküli tovább foglalkoztatási kötelezettség)

 8+4 havi (8 hónap
támogatási időszak,
4 hónap támogatás
nélküli tovább foglalkoztatási kötelezettség)
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Munkavállalók részére igénybe vehető
támogatási lehetőségek
Vállalkozóvá válás: a
projekt keretében csak
legfeljebb 6 hónap időtartamra
nyújtható,
havonta a kötelező
legkisebb munkabér
összegéig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás
semmilyen
formában nem nyújtható a munkaerőpiaci
programban. A támogatást nem lehet más
programokból
való
vállalkozóvá
válási
támogatásokhoz kapcsolni.

„Az Irányító
Csoport elnökéül
városunk
polgármesterét,
Füstös Jánost
választották.”

A munkába járáshoz,
munkatapasztalatszerzéséhez kapcsolódó
utazás támogatása:
a
támogatás folyósítási
időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és
helyközi utazási költségnek a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésről
szóló
39/210. (II.26.) Korm.
Rendelet alapján őt terhelő része, ha a résztvevő
a
lakóhelye/
tartózkodási helye és a
foglalkoztatás helyszíne

között tömegközlekedési
eszközt
vesz
igénybe.
Mobilitás támogatása:
Támogatás adható a
munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához,
amennyiben
létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan
bérleti
jogviszonyuk
megfelel a jogszabályi
feltételeknek.

Irányító Csoport
A Paktumhoz való
csatlakozási szándékot
az Irányító Csoporthoz kell bejelenteni.
Az Irányító Csoport a
csatlakozás elfogadása
esetén a bejelentéstől
számított 30 napon
belül gondoskodik az
együttműködési megállapodás kiegészítő
aláírásáról. A kiegészítő aláírások a megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A
paktum együttműködési
megállapodása
határozatlan időtartamú, melyet a Partnerek az Iránytó Cso-

porthoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 60 napos határidővel
mondhatnak
fel. A szerződő felet és
támogató
partnerek
felelősséget éreznek a
térség foglalkoztatási
helyzetének javításáért, aláírásukkal kifejezik szándékukat és
elkötelezettségüket a
paktumban való érdemi részvételre, továbbá szellemi és anyagi
erőforrásaikkal közreműködnek a célok
megvalósításában.

Az irányító csoport
szavazati joggal rendelkező
tagjai:
-Csurgó Város Önkormányzata, Füstös János
polgármester
-Somogy Megyei Kormá nyhiva ta l,
Dr.
Neszményi Zsolt kormánymegbízott
-Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület, Pintér Endre
elnök
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu

Kivándorló munkaerő
A KSH munkaerőfelmérésében
(MEF)
2016 első felében 118
ezren adtak meg külföldi munkahelyet, de
minimálisan további
150–170 ezerre becsülhető a más uniós tagországokban
dolgozó
magyarok száma – olvasható a statisztikai
hivatal
„Munkaerőpiaci folyamatok,
2016. I. félév” című
kiadványában.
A három fő fogadó ország Ausztria, Németország, illetve az Egyesült Királyság. Az
Ausztriában dolgozók
többsége ingázó vagy
szezonális munkát vállal. A Németországban
dolgozók jelentős részének is itthon marad
a családja, melynek fő
jövedelmi forrása vélhetően a kinti kereset.

Mindkét országban a
középfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező férfiak
jelentik a külföldön
dolgozó
magyarok
többségét. Ausztriában
a
szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, illetve az építőipar, Németországban pedig az
ipar és az építőipar
foglalkoztatja a legtöbb
magyart. Az Egyesült
Királyságról a magyar
munkaerő-felmérésből
csak annyit lehet bizto-

san tudni, hogy az
előbbi két országra jellemzőnél
az
oda
migrálók iskolázottabbak,
összességében
némileg fiatalabbak.
Ennek következtében a
hazai betöltetlen álláshelyek száma viszont
egyre nő. Az „egyéb
szolgáltatás” kivételével minden szektorban
jellemző ez a tendencia.
Az iparban és az egészségügyben a legnagyobb a létszámhiány.

