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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 416/2014. (XII. 08.) határozatával 
jóváhagyta a 2015. első félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint a 2015. áprilisi ülésén 
tárgyalja a Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztatót. A tájékoztatót az alábbiak szerint 
terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.  
 
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 375/2010. 
(XII.31.) rendeletében döntött a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas 
egységes rendszerének létrehozásáról, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok 
ellátásának ösztönzése érdekében. Közfoglalkoztatási formák: 
  

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (munkaidő 4 óra, időtartama 2-4 hónap lehet) 
 

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (munkaidő 6-8 óra, időtartama 2-12 hónap lehet) 
 

- Országos Közfoglalkoztatás (állami feladat ellátásának elősegítése céljából) 
 

- Kistérségi Start Mintaprogramok   
 
A közfoglalkoztatás célja, hogy átmeneti segítséget nyújtson minden munkaképes személy számára, 
aki a munkaerőpiacon nem tud elhelyezkedni, és dolgozni szeretne.  
 
A 2014. évben az Önkormányzat nagy létszámban foglalkoztatott álláskeresőket a 
közfoglalkoztatási programokban. A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségének (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség) lehetősége volt 
nagymértékű támogatás kihelyezésére, ezért a tervezett létszámon felül is vállaltunk 
közfoglalkoztatást. A Munkaügyi Kirendeltségtől előzetes közvetítést kértünk a nyilvántartásukban 
lévő álláskeresőkről. Tapasztalataink szerint egyre nehezebb a közfoglalkoztatotti álláshelyeket  
betölteni, mivel a közvetítettek nagy része a közvetítőlappal együtt érvényes munkaszerződéssel 
érkezett hozzánk, többen orvosi szakvélemény alapján nem voltak alkalmasak a munkavégzésre. A 
nők sok esetben gyermekeik gondozására való hivatkozásra nem fogadták el a felkínált 
közfoglalkoztatási lehetőséget.  
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A foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők a felülvizsgálat időpontját megelőző egy 
évben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 
nap időtartamban közfoglalkoztatásban kötelesek részt venni, vagy keresőtevékenységet – ideértve 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett,  
háztartási munkát is – folytatni, vagy munkaerő-piaci programban részt venni, továbbá,  
időtartamban megegyező közérdekű önkéntes tevékenységet végezni, illetve az Flt. szerinti, és 
legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni. 
 
A közfoglalkoztatás támogatása alapján huzamosabb időtartamú, Kistérségi Start Mintaprogram és 
Téli huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra nyújtottunk be pályázatokat a Munkaügyi 
Kirendeltséghez. 
 
A huzamosabb idejű támogatás szabad felhasználású, az Önkormányzat és intézményei kapnak 
átmeneti segítséget ezáltal a faladataik ellátásához. A támogatás intenzitása ebben a csoportban 
70%, időtartama általában 4 hónap volt. A támogatás lejártát követően az intézmények a jó munkát 
végző, beilleszkedő közfoglalkoztatottak munkájára továbbra is számítanak, és új 
közfoglalkoztatási szerződéssel visszavárják.  
 
A huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra csak bér- és járuléktámogatást ítélnek meg. Kivételt képez 
a 2014. január 1-től 2014. április 30-ig 214 fővel zajló téli átmeneti közfoglalkoztatás, ahol a béren 
és járulékon kívül dologi támogatásra is kaptunk 14.203.617 Forintot. Ebből a támogatásból az 
alábbi feladatokat láttuk el:  

− közterületi feladatok: közterületeink tisztán tartása, levelek összegyűjtése, burkolt felületek 
pormentesítése, hó és jég esetén síkosság-mentesítés, illetve a virágágyások ásása, tavaszra 
történő előkészítése került elvégzésre, 
 

− a szelektív hulladék gyűjtése, válogatása, a szelektív gyűjtőszigetek környezetének tisztán 
tartása és a gyűjtéshez szükséges zsákok előkészítése, 
 

− intézményeink és közterületünk takarítási feladatai, karbantartása, őrzése, védelme, 
 

− belvízelvezető csatornák és tárózok őszi-téli karbantartása: külterületi csapadékcsatornák és 
záportározók tisztítása, amely során vízelvezető árkokban és záportározókban nőt fás szárú 
növények kivágása és a csapadékcsatorna profiljának tisztítása és kialakítása történt meg. A 
kitermelt fás szárú növényeket géppel aprítottuk és intézményeink fűtésére használtuk fel. A 
munkavégzéshez gépi kasza, kézi kasza, villa, balta, fűrészgép, kézi fűrész, és lapát volt 
szükséges. A kiszedést csak gépi erővel lehet megvalósítani, ezért kiegészítő gépi munkát is 
beterveztünk, 
 

− Eszközök, szerszámok, gépek karbantartása (TMK): eszközeink, szerszámaink, gépeink 
megfelelő állapotának megőrzése érdekében a Szarvasi út 64. szám alatt található 
telephelyen lévő műhelyben a karbantartók végezték el a napi- illetve az időszaki 
javításokat.  

 
Az alábbi táblázat a huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatásra a 2014. évben benyújtott 
pályázatainkra megítélt támogatási összeget, és a támogatás intenzitását tartalmazza.  
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Időtartam Fő Támogatási összeg (Ft) Megítélt támogatás (%) 
2014.01.01.-2014.04.30. 214 92 961 179 100 
2014.05.06.-2014.08.31. 55 10 771 931 70 
2014.06.01.-2014.07.31. 180 32 701 328 100 
2014.07.15.-2014.08.31. 2 274 650 100 
2014.08.04.-2014.10.31. 93 19 788 428 100 
2014.10.07.-2014.11.30. 30 4 987 148 100 
2014.11.10.-2015.02.28. 114 25 536 822 70 

Összesen 688 187 021 486  
 
2013. november 01-től – 2014. április 30-ig téli átmeneti közfoglalkoztatás indult, 283 fővel. Ennek 
során képzés és szakképzés valósult meg, a képzésben résztvevők száma 249 fő volt, 34 fő pedig a 
téli közfoglalkoztatásban az önkormányzati intézményeknél és közterületen látott el feladatokat  
A képzéseket az alábbi táblázat tartalmazza.  
 

Képzés megnevezése Képzésben 
résztvevők száma 

Alapkompetencia képzés 153 fő 
Motorfűrész kezelő 10 fő 
Park  és kisgép kezelő 15 fő 
Település karbantartó 12 fő 
Zöldség-gyümölcs feldolgozó 15 fő 
Kosárfonó 15 fő 
Építőgép kezelő 10 fő 
Parkgondozó 15 fő 
Kazánfűtő 4 fő 

Képzésben résztvevők száma 
összesen: 

249 fő 

 
A képzések sikeresek voltak, a résztvevők örültek a lehetőségnek. Január hónapban 2 fő kizárásra 
került a képzésből, mert nem jelentek meg az órákon, és a magatartásuk is demoralizáló volt. A 
képzések február, március hónapban fejeződtek be, mindenki sikeres vizsgát tett. Határozott idejű 
munkaszerződésük 2014. április 30-ig tartott. 
 
2014. december 1-től 2015. március 31-ig a Munkaügyi Kirendeltség ismét elindította a téli 
huzamosabb idejű közfoglalkoztatás keretében a szakképzéseket. 2014. december 01-től 194 fő 
kezdte meg tanulmányait. A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak 100%-a, azaz 
72.665.657 Forint volt. A 2014. évi szakképzésekben résztvevők képesítésüket nemcsak a 
munkaerőpiacon, hanem életvitelük során is hasznosítani tudják. A képzéseket az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 

Képzés megnevezése Képzésben 
résztvevők száma 

Építési mázoló 20 fő 
Építési vakoló 20 fő 
Építési kisgépkezelő 20 fő 
Térkő burkoló 20 fő 
Betonkészítő 20 fő 
Konyhai kisegítő 20 fő 
Házi betegápoló 20 fő 
Uszodamester 14 fő 
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Egészségőr 20 fő 
Bio-és zöldhulladék hasznosító 20 fő 

Képzésben résztvevők száma 
összesen: 

194 fő 

 
2014-ben összesen 1.457 db munkaszerződést készítettünk. Az év folyamán voltak olyan 
álláskeresők, akik megszakítással több közfoglalkoztatási programelemben is részt vettek. A női 
álláskeresőket a 2014. évben is nagy létszámban tudtuk foglalkoztatni, a nők létszáma 555 fő, a 
férfiaké 902 fő volt.  
 
A 2014. évi átlagos állományi létszámot a következő táblázat tartalmazza. 
 

 
 

Kistérségi Start Mintaprogramok 
 
A Kistérségi Start Mintaprogramok értékteremtő tevékenységek támogatásával valósítanak meg a 
köz számára hasznos célkitűzéseket. A mintaprogramok kiemelten támogatott tevékenységei a 
különböző mezőgazdasági tevékenységek, a belvíz elvezetési munkálatok elvégzése, a közút és 
mezőgazdasági úthálózatok karbantartása. 
A Kistérségi Start Mintaprogram mezőgazdasági programeleme a 2013. évről áthúzódva 2014. 
február 28-ig tartott, majd 2014. március 1-től 2015. február 28-ig folytatódik, 100%-os 
támogatással. 
 
A mezőgazdasági program keretében 40 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk. A program teljes 
költségvetése 52.281.919 Forint volt. Ebből munkabérre és járulékaira 43.571.688 Forintot, 
beruházási és dologi költségekre 8.710.231 Forintot használhattunk fel. 
 
Önkormányzatunk 18,4 hektár földterületen gazdálkodik, ahol növénytermesztés és állattenyésztés 
folyik. Fő profilunk a növénytermesztés, azon belül is a kertészet, emellett juhtenyésztéssel is 
foglalkozunk. A kertészeti kultúrában nevelt palántákat saját magunk állítjuk elő a Csallóközi utca 
végén lévő, fűtetlen, kis és nagy légterű fóliasátrakban. Az itt megtermelt zöldségeket elsősorban 
saját önkormányzati konyhánkon használjuk fel, a megmaradt alapanyagokat savanyítottuk és egy 
részét a szociálisan rászorult emberekhez juttattuk el. Dánfokon hagymát, céklát, sütőtököt 
termeltünk, a megtermelt zöldségkultúrák nagy részéből ivólevet gyártottunk, a saját önkormányzati 
konyhánknak, az óvodáknak, a bölcsődéknek, illetve a szociálisan rászoruló embereknek 
szállítottunk. 
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A termelt zöldségnövények számszerű adatai: 
 

− a Dánfoki területen: 4.200 kg vöröshagyma, 3.500 kg cékla, 600 kg sütőtök,  
− a Csallóközi utcai területen: 1.200 kg káposzta, 620 kg paprika, 880 kg gyökérzöldség, 500 

kg uborka, 1.200 kg tök, 350 kg zöldbab, 310 kg fűszerpaprika, amelyből 41 kg őrlemény 
készült.  

 
Szántóföldi kultúrában a megtermelt tavaszi kalászost (zab) a juhok takarmányozására használtuk 
fel. A program lehetőséget adott az itt dolgozó közfoglalkoztatottaknak a mezőgazdasági 
tevékenységek elsajátítására. 
 
A belvíz program 2014. augusztus 4-től 2015. február 28-ig tartott, amely keretében 60 fő 
foglalkoztatására volt lehetőségünk. A program teljes költségvetése 45.018.973 Forint volt, ebből 
munkabérre 40.259.013 Forint, beruházási és dologi kiadásokra 4.759.960 Forin t támogatást 
kaptunk. 
 
Békés város közigazgatási területén közel 200 km belvízelvezető csatorna van, amelyek folyamatos 
tisztítása szükséges az esetleg bekövetkező károk elhárítása érdekében. Ez a nagy mennyiségű 
belvízelvezető csatorna számos problémát jelent a lakosságnak és az önkormányzatnak egyaránt. A 
program végrehajtása során folytattuk az elmúlt években megkezdett munkákat. A 
belvízprogramunk főbb eredménye 35 000 m nyílt árok tisztítása, burkolása, 500 fm zárt csatorna 
kiépítése, melyhez felhasználtunk 500 fm betoncsövet és 500 m3 homokot. 
 
A belterületi közutak karbantartása programelem vonatkozásában 2014. augusztus 4-től 2015. 
február 28-ig kaptunk támogatást. Ennek keretében 60 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk, akik a 
járdák felszedését, újrarakását, javítását, bejárókészítést, betonozást, hideg-és meleg aszfaltozást, 
kohósalakozást végeztek. A program teljes költségvetése 44.971.983 Forint volt, ebből munkabérre 
40.259.013 Forintot, anyagvásárlásra 4.712.970 Forintot fordítottunk. 
 
A program végrehajtása során folytattuk az elmúlt években megkezdett munkákat. 
Közútprogramunk fő eredménye, hogy megújult közel 9 km járdaszakasz. 22 km útpadkáról 
szállítottuk el a felesleges földet saját üzemeltetésű traktorral (az önkormányzat tulajdonában álló 
Multicar), és 30 km útszakaszon a közútra belógó fák gallyait saját tulajdonú ágvágók használatával 
vágtuk le. A járdajavítás során 9 km járda átrakását, javítását végeztük el, amelyhez méterenként 
0,1 m3 homokot használunk fel, így összesen 900 m3 homokra volt szükségünk. A programban 230 
m monolit betonjárda javítását valósítottuk meg, amelyhez méterenként 0,26 m3 sóder és 78 kg 
cement kellett, így összesen 60 m3 sódert és 180 mázsa cementet használtunk fel. 
 
A téli és egyéb értékteremtő program keretében 2014. május 6-tól 2014. október 3-ig 86 fő 
foglalkoztatására volt lehetőségünk. A program teljes költségvetése 47.272.824 Forint volt, ebből 
munkabérre 40.473.244 Forintot, beruházási és dologi kiadásokra 6.799.580 Forintot lehetett 
fordítani. A programban egyszerre jelent meg az értékteremtés és a szociális munkavégzés. A 
program célja a hulladékgazdálkodás, a betonelem gyártás és zöldterület fenntartás, valamint 
telephelyeink, intézményeink védelme.  
 
A betonelem gyártás keretében 28 125 db járdalapot gyártottunk le a Szarvasi úti telephelyen. A 
járdalap gyártásban 62 fő vett részt. Az önkormányzat 2013-ban indította el a közfoglalkoztatás 
keretében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A programban résztvevők a szelektíven 
begyűjtött hulladékok válogatását végezték. 
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Összegzés: 
 
A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát jóra értékeljük. Mind a 
foglalkoztatottak, mind a lakosság részéről pozitív visszajelzések voltak a Startmunka programban 
végzett feladatok elvégzéséről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startmunka-programmal kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2015. április 22. 
 Izsó Gábor  

polgármester 

 
 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 
 



1. Melléklet

041232                       
START 

munkaprogram -    
Téli 

közfoglalkoztatás

042130 
Növénytermesztéshez 
és állattenyésztéshez 

kapcsolódó  
szolgáltatások

041233    
Hosszabb 

idejű 
közfoglalkoz-

tatás

Összesen

Személyi juttatások
106 220                407                             267 461       374 088              

Munkadót tehelő járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 14 823                  109                             36 987         51 919                

Dologi kiadások 27 482                  9 122                          126              36 730                

Beruházások
6 052                    3 315                          -                9 367                  

Költségvetési kiadások összesen 154 577               12 953                       304 574      472 104             

041232                       
START 

munkaprogram -    
Téli 

közfoglalkoztatás

042130 
Növénytermesztéshez 
és állattenyésztéshez 

kapcsolódó  
szolgáltatások

041233    
Hosszabb 

idejű 
közfoglalkoz-

tatás

041331 Rövid 
időtartamú 

közfoglalkoztatás

Működési támogatások 
államháztartáson belülről 203 635                899                             200 036       13 013                417 583              

Működési bevételek
1 092                          71                1 163                  

Költségvetési kiadások összesen 203 635               1 991                         200 107      13 013               418 746             

                                                       

Összesen

Közfoglalkoztatás jellegű kormányfunkciók teljesített bevételei 2014-ben

Kiemet előirányzatok teljesítése (EFt)

Kiemelt előirányzatok

Közfoglalkoztatás jellegű kormányfunkciók teljesített kiadásai 2014-ben

Kiemelt előirányzatok

Kiemet előirányzatok teljesítése (EFt)


