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Békés Város Képviselő-testülete  

2014. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 420/2013. (XII. 12.) határozatával 

jóváhagyta a 2014. első félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint 2014. áprilisi ülésén 

tárgyalja a Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztatót. A tájékoztatót az alábbiak 

szerint terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.  

 

A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 

rendeletében döntött a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény felhatalmazása alapján a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség 

csökkentésére alkalmas egységes rendszer létrehozásáról, az elmaradott térségek 

felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése érdekében. Közfoglalkoztatási 

formák a következők:  

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

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

- Országos Közfoglalkoztatás (állami feladat ellátásának elősegítése céljából) 

- Kistérségi Start mintaprogramok.   

 

2013 évben Békés Város Önkormányzata nagy létszámban foglalkoztatott álláskeresőket a 

közfoglalkoztatási programokban. A közfoglalkoztatás támogatása alapján huzamosabb 

időtartamú, Start kistérségi mintaprogram- és Téli átmeneti közfoglalkoztatásra nyújtottunk 

be pályázatokat a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségéhez (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség). 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőnek a jogosultság éves felülvizsgálata 

során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 

közfoglalkoztatásban kell részt vennie, vagy keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint 

háztartási munkát is – kell folytatnia, vagy munkaerő-piaci programban kell részt vennie, 

vagy az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben kell részt 

vennie.  
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Annak érdekében, hogy minél többen tudják a 30 napos kötelezettséget közfoglalkoztatás által 

teljesíteni, hat pályázatot nyújtottunk be, melyek keretében 164 fő foglalkoztatását 

valósítottuk meg. A Munkaügyi Kirendeltség átlagosan 80%-os bér- és járuléktámogatást ítélt 

meg, a támogatás összege 19 795 807,- Forint volt.  

A foglalkoztatottak 90%-a nő volt, akikkel a szerződéseket 2 hónapos időtartamra, napi 6 órás 

munkaidőben történő munkavégzésre kötöttük, hogy minél több személy bevonására legyen 

lehetőség, és teljesíteni tudják a foglalkoztatást helyettesítő támogatás tovább folyósításához 

szükséges, minimum 30 napos közfoglalkoztatásban való részvételt.  

Foglalkoztatás bővítő bértámogatás keretében 5 fő, hátrányos helyzetű álláskeresőt 

foglalkoztattunk 5 hónapos időtartamban. A támogatás összege 1 459 655,- Forint volt.  

 

2013. november 1-től 2014. április 30-ig téli átmeneti közfoglalkoztatás indult 283 fővel, ami 

100% bér és járuléktámogatással valósul meg. A megítélt támogatásból 151 544 688,- Forint 

munkabérre, 23 899 266.- Forint beruházási- és a munkavégzéshez szükséges 

eszközvásárlásra volt fordítható.   
 

Ebben az évben először valósult meg nagy létszámban képzés és szakképzés. A képzésben 

résztvevők száma 249 fő volt, 34 fő pedig a téli közfoglalkoztatásban az Önkormányzat 

intézményeinél és a közterületen látott el feladatokat  

 

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 

 

 

2013-ban összesen 925 közfoglalkoztatási szerződést kötöttünk. Az év folyamán voltak olyan 

álláskeresők, akik megszakítással több közfoglalkoztatási programelemben is részt vettek. A 

női álláskeresőket a 2013-as évben az eddigieknél nagyobb létszámban tudtuk foglalkoztatni, 

a nagy létszámú képzés beindítása miatt. A nők létszáma 306 fő, a férfiaké 596 fő volt. 
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Start Mintaprogram 

 

A Start Kistérségi Mintaprogramok új típusú megközelítésben újraértelmezik a 

közfoglalkoztatás szerepét és jelentőségét, nevezetesen értékteremtő tevékenységek 

támogatásával valósítanak meg a köz számára hasznos célkitűzéseket.  

 

Start Programelemek: 

 mezőgazdasági program 

 belvízelvezetés program 

 belterületi közutak karbantartás program 

 illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program 

 téli és egyéb értékteremtő program 

 

A START kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programelem folytatása a 2013. évben 

100%-os támogatással, január és február hónapra átmeneti, huzamosabb idejű 

közfoglalkoztatással lett biztosítva. A támogatás összege 6 018 696,- Forint volt.  

 

Mezőgazdasági program keretében 40 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk, közülük 36 fő 

növénytermesztő és tartósító képzésen vett részt. Az elméleti képzés heti 3 nap volt, a hét 

többi napjain gyakorlati oktatáson vettek részt. A képzés végén mindenki eredményes vizsgát 

tett. A program teljes költségvetése közel 52 millió Forint volt, ebből munkabérre 35 millió 

Forintot, anyag vásárlására 17 millió Forintot lehetett fordítani. 

A mezőgazdasági program során növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztunk. 

Növénytermesztésben a következő területeken termeltünk: Dánfok (területe 4,8 ha), 

Csallóközi utca vége (területe 1 ha), Élővíz-csatorna mellett (területe 0,6 ha), Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-től igényelt terület (mérete 4 ha). Így az összes termőterület 10,4 ha. 

Termelt növények: káposzta, kelkáposzta, karfiol, paradicsom, zöldbab, vöröshagyma, 

burgonya és cékla. A terményeinket piacon értékesítettük, illetve intézményeink konyhájára 

szállítottuk, közel 1 500 000,- Forint értékben.  
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A mezőgazdasági programon belül Tarhoson 99 db juh gondozásáról, őrzéséről és etetéséről 4 

fő közfoglalkoztatott gondoskodott. 

 

Belvízelvezetés program keretében 103 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk. A program 

teljes költségvetése közel 125 millió Forint volt, melyből munkabérre 92 millió Forintot, 

anyag vásárlására 33 millió Forintot lehetett fordítani. A program célja, hogy Békés város bel-

illetve külterületén a meglévő csatornahálózatot megtisztítsuk, felújítsuk, valamint szükség 

esetén új csatornákat építsünk.  

Elvégzett munkák: 

 2980 fm árok mederburkolása saját gyártású járdalapokból, 

 30000 fm nyílt csapadék csatorna tisztítása, 

 48000 m
2
 alapterületű záportározók folyamatos kaszálása, 

 közel 2000 fm zárt csapadékcsatorna készítése. 

Belterületi közutak karbantartása programelem keretében 92 fő foglalkoztatására volt 

lehetőségünk, akik a járdák felszedését, újrarakását, javítását, bejárókészítést, betonozást, 

hideg-és meleg aszfaltozást, kohósalakozást végeztek. A program teljes költségvetése közel 

110 millió Forint volt, ebből munkabérre 84 millió Forintot, anyagvásárlásra 26 millió 

Forintot lehetett fordítani. Megvalósult: 

 2920 fm új járda építése,  

 1500 m
2
 út javítása meleg aszfalttal, 

 11200 m
2
 útalapos utca javítása kohósalak terítéssel, 

 160000 m
2
-en útpadkák karbantartása, 

 24000 fm-en meglévő járdák átrakása.  

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása elnevezésű program keretében 8 fő 

közfoglalkoztatására volt lehetőségünk. A teljes költségvetés közel 9,8 millió Forint volt, 

ebből munkabérre 6,9 millió Forintot, anyagvásárlásra 2,9 millió Forintot lehetett fordítani. A 

program keretében összeszedett illegális hulladék mennyisége 120 tonna volt.  

 

Téli és egyéb értékteremtő program keretében 155 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. 

A program teljes költségvetése közel 183,9 millió Forint volt, ebből munkabérre 151,5 millió 

forintot, anyagvásárlásra 32,4 millió Forintot lehetett fordítani. 

A programban egyszerre jelent meg az értékteremtés, a téli munkavégzés és a szociális 

munkavégzés. A program célja a hulladékgazdálkodás, a betonelem gyártás és zöldterület 

fenntartás valamint telephelyeink, intézményeink védelme.  

 A közterület fenntartás több alprogramból áll össze, amelyek során összesen 406 984 

m
2
 területen fenntartási munkákat végeztünk. 

 A közterület fenntartás mellett intézményeinknél is volt 1-1 fő közfoglalkoztatott, 

akinek a feladata az intézmény zöld felületeinek ápolása, burkolt felületeinek 

pormentesítése illetve az épületeken kisebb-nagyobb karbantartási munkák elvégzése 

volt. 

 Intézményeink őrzését 36 fő közfoglalkoztatottal láttuk el. 

 Legyártottunk 40 000 db járdalapot, 1000 db kerítésoszlopot és 2000 db gyephézagos 

betonelemet. 

 

 



 5 

Összegzés: 

 

A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát kiválóra értékeljük. 

Mind a dolgozók, 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. április 23. 

 Izsó Gábor  

polgármester 

 

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

Jogi ellenjegyző 

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

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 


