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Paktum Irányító Csoport ülés Csurgón
Fontos közlemények:


Irányító Csoport
ülés Csurgón



Növekedett a
munkanélküliség



Rugalmasabb
távmunka lehetősége



Jelentős támogatásokkal segített
a kormány a
munkahely megteremtésben és
megtartásban

2020.07.06-án tartották meg Csurgón a
„TOP-5.1.2-15-201600003 Helyi foglalkoztatási együttműködési program” 9.
irányító csoport ülését, Csurgó Város
Önkormányzatának
tanácstermében.
Az ülésen elhangzott,
hogy a program sikeresen lezárult a tavaszi időszakban. A

meghatározott indikátorok
teljesültek,
mindegyik 100%-on
felül zárul 2020. év
végén. A program
keretében már nem
adható
bérköltség
támogatás. Az ülésen

továbbá a covid-19
miatt kialakult munkaügyi helyzet is ismertetésre került, miszerint Csurgó és térségét nem érintette
számottevően a vállalati leépítés.

A tartalomból:
Paktum Irányító Cso- 1
port ülés Csurgón

Csurgói Járás mun- 1
kaügyi helyzete a
vírus helyzet alatt
Megérkeztek a friss 2
munkanélküliségi adatok, elég nagy a baj
Rugalmasabbá válhat a 2
távmunka szabályozás

Félmillió munkahely 3
megtartását és 70
ezer
létrehozását
támogatta eddig a
kormány

Csurgói Járás munkaügyi helyzete a
vírushelyzet alatt
Mint azt bizonyára
már mindenki tapasztalta a covid-19
vírus jelentős hatással volt a foglalkoztatásra.
2020.07.03-ai
adatok
alapján
Magyaroroszágon
mintegy 100 ezer fővel emelkedett a
munkanélküliség a
vészhelyzet
idején.
Megye szinten 4500
főt regisztráltak mun-

kanélküliként ebben
az időszakban, a
Csurgói Járásra 93
főt, az utóbbi 24%-os
növekedést mutatott.
Csurgó város esetében ez a szám nem
emelkedett jelentős
mértékben, 48 fővel
növekedett az állomány. Az újonnan
regisztrált munkakeresők nagy részét a
külföldről haza térő

munkavállalók tették
ki, valamint a nagyobb
vársorokból
hazatérők,
akiknek
Csurgón van az állandó lakcíme. Csoportos
leépítés nem volt jellemző a Járásban, leginkább a lejárt szerződések nem kerültek
meghosszabbításra a
vállalat vezetők által.

2. oldal
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Megérkeztek a friss munkanélküliségi
adatok, elég nagy a baj
Az április-júniusi három hónapos időszakban a munkanélküliek
átlagos létszáma 214
ezer, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékos
volt. A koronavírusjárvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot teljes
egészében érintették,
így hatásai a közölt
munkanélküliségi adatokban megjelennek jelentette a Központi
Statisztikai
Hivatal
(KSH).
Júniusban az előző hóÁprilis-júniusban az
elsődleges
munkaerőpiacon
dolgozók száma 55
ezerrel, a magukat
közfoglalkoztatottakn
ak vallóké 28 ezerrel,
a magyarországi
háztartások külföldön
dolgozó tagjaié pedig

19 ezerrel csökkent.

naphoz
viszonyítva
mintegy 25 ezerrel nőtt
a munkanélküliek száma.
A tavalyi második negyedévhez képest a 1524 éves munkanélküliek száma 44 ezerre,
munkanélküliségi rátájuk 4,0 százalékponttal,
14,7 százalékra emelkedett. A munkanélküliek
több mint egyötöde
ebből a korcsoportból
került ki.
A legjobb munkavállalási korú 25-54 évesek

munkanélküliségi rátája 1,4 százalékponttal,
4,2 százalékra nőtt, az
55-74 évesek munkanélküliségi rátája gyakorlatilag nem változott, 2,6 százalékos
volt.
A
munkanélküliség
átlagos időtartama 6,4
hónappal csökkent, 8,0
hónap volt, a munkanélküliek 20,9 százaléka keresett legalább
egy éve állást, vagyis
tartósan munkanélkülinek számított.

Rugalmasabbá válhat a távmunka
szabályozása
A kormány célja, hogy
minél korszerűbb szabályozással segítse elő a
nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését, ami a munkáltatók és munkavállalók
érdeke is – mondta Bodó
Sándor, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Közölte, a koronavírusjárványban nyert tapasztalatok alapján a távmunka számos területen
bevált, és egyaránt előnyös a munkaadóknak
és a foglalkoztatottaknak.

Mivel e megoldás segíti a munkahelyek
védelmét és hozzájárul a foglalkoztatás
növeléséhez,
széles
körű egyeztetések kezdődtek a gazdaság
szereplőivel a távmunka szabályainak módosításáról, a törvényi
szintű
változtatások
már ősszel az Országgyűlés elé kerülhetnek.
B o d ó
S á n dor elmondta, a technika fejlődésének köszönhetően egyre népszerűbbek a nem hagyományos foglalkoztatási formák, amelyek

jelentősége a vírushelyzet idején hatványozottan megnőtt. A jogszabályi környezetnek igazodnia kell a gazdasági, társadalmi kihívásokhoz és
a munkaerőpiac változásaihoz, a távmunka szabályozása a foglalkoztatás növelése érdekében
is időszerűvé vált.
A tervek között szerepel
a távmunka fogalmának
kiterjesztése, a munkáltató és munkavállaló
közötti megállapodás új
alapokra helyezése, ami
mindkét fél érdekeinek
érvényesítését segítheti.
A munkavégzés helye
szabadon választhatóvá
válna.
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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
Félmillió munkahely megtartását és 70 ezer
létrehozását támogatta eddig a kormány
Augusztus végétől, a Gazdaságvédelmi akcióterv harmadik szakaszában újabb források nyílhatnak meg a vállalkozások előtt. Az állami támogatások eddig összesen csaknem félmillió munkahely
megtartásához, és 70 ezer
megteremtéséhez járultak
hozzá.
Meghaladhatja a várakozásokat, és az uniós átlagot a magyar gazdaság idei teljesítménye - közölte az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
(ITM) gazdaságszabályozásért
és stratégiáért felelős államtitkára.

György László elmondta,
hogy a kormány folyamatosan
értékeli a nemzetközi helyzetet, ezek alapján pedig kedvezőnek látja az ország, és a legfontosabb magyar exportpiacok kilátásait. A német üzleti
hangulat meghaladta a válság
előtti
szintet,
az
euróövezetben a megrendelési

állományok biztatóan alakulnak. A járvány kiújulása
a kontinens nagy részén kevésbé fenyegető, mint másutt, a Föld csaknem 200
állama közül a 20 legjobban
védekező majdnem fele európai.

Magyarország is az utóbbiak közé tartozik - indokolta
a bizakodást az államtitkár.
Az egészségügyi védekezés
fenntartását ugyanakkor
ezzel együtt is fontosnak
nevezte. A kormány ezért a
járványügyi munkacsoport
közreműködésével a vállalkozások számára összefoglalja, és augusztusban meg
is jelenteti a fertőzés megfékezésének legfontosabb teendőit. A kiadványban olvasható ajánlások szükség
esetén kötelezővé válhatnak.
György László a belföldi
folyamatok közül kiemelte a
munkaerőpiac legfrissebb
adatait. Az álláskeresők szá-

mának csökkenése felgyorsult,
a foglalkoztatottaké újra a 4,5
milliót közelíti, így már csak 80
ezerrel többen keresnek munkahelyet, mint a válság előtt.

A belföldi ipar, és különösen a
j á r m ű i p a r
m a g a s
megrendelésállományra számít
ősszel, ezért augusztusban is
folytatódik a gyártás - tette hozzá.

Az államtitkári tájékoztatóból
kiderült az is, hogy a kormány
költségvetési keretből eddig
500
milliárd
forint
beruházásösztönzést hagyott
jóvá, 920 ezer munkavállalót, és
több mint 140 ezer álláskeresőt
segít.

A 200 ezer ember befogadására
képes közmunkákban mindöszsze 90 ezren dolgoznak. Az állami támogatások összesen
csaknem félmillió munkahely
megtartásához, és 70 ezer megteremtéséhez járulnak hozzá.

