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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2013. (XII. 12.) 
határozatával jóváhagyta a 2014. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a 
Képviselő-testület a 2014. májusi ülésén tárgyalja meg a Munkaügyi Központ Békés Város 
munkanélküliségi helyzetéről szóló tájékoztatóját. 

Viszokainé Mári Renáta, a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője elkészítette Békés Város munkanélküliségi helyzetéről 
szóló tájékoztatóját, melyet az előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület 
elé. 

 
Kérem az anyag megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal 
Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Város 
munkanélküliségi helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határid ő: értelem szerint 

Békés, 2014. május 19. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Békés Város Önkormányzata 
Izsó Gábor Polgármester Úr részére 
Békés 
Petőfi u. 2. 
5630 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
 
 
Mellékelten megküldöm a 2014. május 29. napján megtartandó képviselő-testületi ülésre a 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 
tájékoztatóját Békés Város munkanélküliségi helyzetéről további szíves használatra. 
 
 
 
 
Békés, 2014. május 15. 

 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

        ………………………….. 
                   Viszokainé Mári Renáta 
                                                                         Kirendeltség-vezető 
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A területi egység munkaerőpiacának főbb jellemzői  

2013-ban Békés megyét a javuló gazdasági teljesítmények és a tovább romló demográfiai 

folyamatok jellemezték. A megye népessége 2600 fővel csökkent az elmúlt évben, ami 9,4 %-

kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása tovább 

javult; a 2012-es adatokhoz képest 1,8 %-kal bővült a gazdasági szervezeteknél 

alkalmazásban állók száma, de az aktivitási és foglalkoztatási arány még mindig elmarad az 

országos átlagtól.  

 

Békés megyében a havi bruttó átlagkereset az országostól nagyobb mértékben, 3,8%-kal nőtt, 

ám 62.000 Ft-tal elmarad az országos átlagtól. 

A vállalkozások száma 646-tal nőtt, ezen belül az egyéni vállalkozások gyarapodtak, a társas 

vállalkozások száma pedig csökkenő tendenciát mutat.  

 

Munkaerőpiac 

A KSH adatai szerint 2013-ban nőtt a megye gazdasági aktivitása minden negyedévben, de 

továbbra is elmarad az országostól. A IV. negyedévben 132,7 ezer fő dolgozott, 15 ezer fő 

volt munkanélküli. A foglalkoztatottak száma egy év alatt 348, a munkanélkülieké 444 fővel 

csökkent.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai azt jelzik, hogy 2013 decemberében 16 608 főt 

tartottak nyilván a megyében, amely 8 ezer fővel kevesebb az egy évvel korábbinál.  

A 2012. évivel ellentétben a nyilvántartott álláskeresők többsége férfi. Az álláskeresők 

harmada legfeljebb általános iskolát, 34 % szakiskolát, szakmunkásképzőt végzett, 28%-a 

érettségivel, 4,1 % főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett. A nyilvántartott 

álláskeresők korszerkezete kissé módosult; a fiatalabbak és az idősebbek aránya 0,3, illetve 

1,5 százalékponttal nőtt, míg a többieké csökkent. 2013-ban a 20 évesnél fiatalabb 
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álláskeresők aránya 2,5%, a 20-49 éveseké 72,9 % és az 50 év felettieké 24,6 % volt. A tartós 

álláskeresők aránya 28,3%, amely hasonló a 2012-es adatokhoz.  

A Békés megyei pályakezdő álláskeresők aránya csökkent; 2013 decemberében 2092 fő volt 

állás nélkül közülük a 2012 decemberében mért 2819 fővel szemben.  

 

A megyében a 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozásoknál, költségvetési 

intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezetéknél 69,9 ezer főt foglalkoztatattak, 1 %-

kal többet az előző évinél. A fizikai foglalkozásúak aránya 2,5, a szellemieké 0,5 %-os 

bővülést mutat. Minden termelő ágazatban csökkent az alkalmazásban állók száma, ezen belül 

a legnagyobb arányú csökkenés az építőiparban tapasztalható; 6,1%. A szolgáltatásban 

dolgozók aránya nőtt, és 15-15%-kal emelkedett az egészségügyi, szociális, adminisztratív és 

tudományos területen dolgozók aránya. Az oktatás területén mintegy tizedével, a szállítás, 

raktározás és raktározás esetében 4, illetve 3,5%-kal dolgoztak kevesebben 2013-ban.  

 

Gazdasági szervezetek, állásbejelentések alakulása 

2013 végén 69.854 gazdasági szervezet működött a megyében; 610-zel több, mint egy évvel 

korábban. Jellemző az önálló vállalkozások 80,8%-os részaránya a regisztrált szervezeteken 

belül, mely 21 százalékponttal haladja meg az országos átlagot.  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 

illetékességi területéhez 2013. július 1-től további két település, Mezőberény és Köröstarcsa 

csatlakozott, így a 7 településsel szakigazgatási szervünk is lefedi a Békési Járást. 

A kirendeltségünkhöz tartozó településeken 5503 vállalkozást tartanak nyilván a 2011-es 

KSH adatok szerint.  

A gazdasági ágazatok közül a mezőgazdasági tevékenység és a mezőgazdasági géptartozékok 

gyártása dominál. Építőipari tevékenységet két nagyobb munkáltató végez, létszámuk 40-70 

fő között mozog. Szerepet játszik még a fémipari tevékenység. Egyedi jellegű tevékenység az 

országosan ismert szeszfőzés. 

 

Szervezetünk 200-250 munkaadóval tart rendszeres kapcsolatot, melyek legnagyobb hányada 

mikro-és kisvállalkozás. A versenyszférában továbbra is két 100 fő feletti létszámot 
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foglalkoztató munkaadó működik a járásban.  Munkáltatói kapcsolattartási tevékenységünk 

részeként célunk a térségben működő munkáltatók minél nagyobb számával megismertetni 

szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel segítsük piaci 

pozícióik javulását.  

 

A járásban a bejelentett állásigények a segéd-és betanított munkásokra, kézi 

anyagmozgatókra, takarító munkakörökre koncentrálódnak legfőképpen.  

Csoportos létszámleépítésre nem került sor. 

 

Az álláskeresők összetétele Békés megyében                    

Békés megyében 2014 márciusában 19. 034 fő álláskeresőt tartottunk nyilván, amely 27,5%-

os csökkenést (7212 fő) jelent az előző év azonos időszakához képest. 

Az átkörzetesítés következtében-amely ez év júniusáig érezteti hatását- kirendeltségünkön 

létszámnövekedés volt tapasztalható. A megyei álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív 

népességszám figyelembe vételével 12,9%. A Békési Járásban 16,1% munkanélküliségi ráta, 

mely a harmadik legkedvezőtlenebb mutató a járások között. Viszont az is elmondható, hogy 

a 2013-as mutatókhoz képest 6,65-%os csökkenést tapasztalható. 

 

Álláskeresők összetétele a Békési Járásban  (KSH adatok alapján) 

Kirendeltségünkhöz tartozó 7 településen 37. 259 fő él.  

 

Békésen   19. 924 fő 

Bélmegyeren      1236 fő 

Kamuton                 1050 fő 

Köröstarcsán                  2640 fő 

Mezőberényben           10.586 fő 

Muronyban      1236 fő 

Tarhoson        812 fő  

 

Járási szinten 2014 márciusában 2381 fő álláskeresőt tartottunk nyilván.  

Nemek szerinti eloszlás járási szinten 
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Férfi: 1193 fő 

Nő:   1188 fő 

Iskolai végzettség szerinti eloszlás járási szinten 

8 általános iskolai végzettséggel rendelkező: 961 fő 

Szakmunkásképző: 815 fő 

Érettségizett: 547 fő 

Diplomás: 58 fő 

 

Korcsoport szerinti összetétel a járásban 

25 év alattiak: 417 fő 

25-50 év közötti: 1388 fő 

50 év feletti: 576 fő 

Tartós álláskereső: 617 fő 

 

A 25 év alattiak közül 329 fő pályakezdő álláskeresőt tartunk nyilván. 

 

Ellátási formánként szerinti csoportosítás járási szinten 

Rendszeres szociális segély: 6 fő  

Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás: 688 fő  

Álláskeresési járadék: 213 fő 

Álláskeresési segély: 51 fő  

Munkanélküli járadék: 1 fő 

Ellátás nélküli: 1422 fő  

 

2013 hasonló időszakához képest 139 fővel nőtt az álláskeresőink létszáma, amely csekély 

mértékűnek mondható Mezőberény és Köröstarcsa belépése miatt. 

 

Álláskeresők összetétele Békés városában 

A városban 2014 március havában 1339 fő álláskereső ügyfél volt a rendszerünkben, 504 

fővel kevesebb, mint tavaly. 

Közülük 669 férfi, 670 nő. 
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Általános iskolai végzettséggel 533 fő, szakmunkásképzővel 464 fő, érettségivel 281 fő, 

technikummal 26 fő, diplomával 35 fő rendelkezik.  

 

Amint az adatokból látható, jelentős hányadot (40 %) képviselnek a szakképzetlen álláskereső 

ügyfelek, valamint azon szakképzettséggel rendelkezők álláskeresők, akik elavult, vagy a 

munkaerőpiacon kevésbé keresett szakmával rendelkeznek, így képzésükre, átképzésükre 

kiemelt figyelmet fordítunk.  

 

25 év alatti ügyfeleink létszáma 245 fő, 25-49 év közötti korosztály jelentős létszámot, 811 

főt képvisel, míg 283 fő az 50 évesnél idősebb álláskereső. Utóbbiak száma a tavalyi 

adatokhoz képest108 fővel csökkent. 

A pályakezdők létszáma a városban 184 főt tesz ki a 2013-ban mért 243-hoz viszonyítva. 

 

Az ellátási formákat tekintve elmondhatjuk, hogy a városban 3 fő nyilvántartott álláskereső 

kap rendszeres szociális segélyt, 425 fő foglalkoztatás-helyettesítő támogatást, 109 fő részesül 

álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben 16 fő. Magas azon békési ügyfelek száma 

(786 fő), akik ellátás nélkül vannak a rendszerben. 

 

A térségben működő foglalkoztatáspolitikai eszközök és munkaerő-piaci programok  

 

I. Hazai forrásból nyújtott támogatások 

 

Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás 

2013-ban a Békési Járásban a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának 

megteremtése érdekében bértámogatás keretében –az áthúzódó kötelezettségvállalásokkal-

mintegy 90 munkáltató részesült ebben a támogatási formában 22. 172. 769 Ft értékben. 

Járási szinten az eszköz segítségével 114 fő hátrányos helyzetű ügyfelünknek sikerült 

elhelyezkednie. 

A 90 munkaadó közül 83 békési székhellyel rendelkezik.  

 

Első Munkahely Garancia Program 
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A 25 év alatti pályakezdők első munkahely megszerzését, a szükséges munkatapasztalat 

elsajátítását célzó aktív foglalkoztatás-politikai eszköz segítségével 30 munkáltatóhoz 45 fő 

pályakezdő álláskeresőt helyeztünk munkába. A támogatás átlagosan 6 hónapra a bér és a 

szociális hozzájárulási adó 100%-os átvállalása és 3 hónapos továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség feltételei mellett kívánja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

fiatalok munkavállalási és munkahely megtartási esélyeit növelni. 

 

Lakhatási támogatás  

Ezen támogatási forma annak az álláskeresőnek nyújtható, aki legalább 6 hónapra szóló és 

legalább heti 20 órát meghaladó munkaviszonyt létesít lakóhelyétől legalább 100 km-es 

távolságra. A támogatás folyósítási időtartama 18 hónap; az albérleti díj és annak közüzemi 

díjait megtérítő támogatási forma. 2013-ban hazai keretből 3 fő elhelyezkedését tudtuk 

segíteni közel 400. 000 Ft értékben. 

 

Vállalkozóvá válási támogatás 

A munkaügyi szervezet szakmai prioritásai között szerepel az új vállalkozások indításának 

elősegítése is. Enne keretében 6 fő kapott vállalkozóvá válási támogatást összesen 1. 199. 524 

Ft erejéig. Örömmel mondhatjuk, hogy a kezdő vállalkozások azóta is prosperálnak, s közülük 

van olyan, aki már alkalmazottat is foglalkoztat. 

 

Munkahelymegőrző támogatás 

Ezen támogatási eszköz az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő vállalkozásoknak nyújtandó 

munkabér és szociális hozzájárulási adó kedvezmény, amelynek célja a létszámleépítéssel 

érintett munkavállalók munkahelynek megtartása. Tavaly 21 esetben 136 fő munkavállaló 

álláshelye maradt fenn munkahelymegőrző támogatás keretében 40. 474.512 Ft értékben. 

A 21 munkaadóból 19 munkáltató békési székhellyel rendelkezik.  

 

Diákmunka 

2013 nyarán először volt lehetőség a nyári szünet idejére a nappali tagozatos hallgatók 

számára diákmunka támogatására. A program nagy sikert aratott mind a munkaadók, mind a 

diákok részéről. A foglalkoztatók jellemzően adminisztratív munkával bízták meg a 16 év 
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feletti fiatalokat. Illetékességi területünkön 23 diák dolgozott a nyári időszakban átlagosan két 

hétig. Erre az eszközre 3. 212.308 Ft állt rendelkezésre. Békésen 9 fő dolgozott.  

 

II. Az Európai Unió által támogatott programok 

2013-ban a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” 

elnevezésű projekt (továbbiakban: TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt) keretében foglalkoztatás 

bővítését szolgáló támogatás keretében azon hátrányos helyzetű álláskeresők bevonására 

kerülhet sor, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy 50 év 

felettiek, vagy 25 év alattiak, vagy 3 hónapja nyilvántartott álláskeresők, gyed-ről, gyes-ről, 

gyet-ről, ápolási díjból munkaerő-piacra visszatérő álláskeresők. 

A program keretében 142 fő helyezkedett el.  

 
A program másik fontos eleme a képzésbe helyezés, amely álláskeresőink munkaerő-piaci 

pozícióit javítja. Számunkra ez kiemelt feladat, mivel –az előzőekben utaltunk rá- 

álláskeresőink 40 %-a szakképzetlen. Az utóbbi két-három évben problémát jelent az 

érintettek programba vonása, ezért minden nyilvános fórumot megragadunk, hogy a képzések 

fontosságát hangsúlyozzuk. Mindehhez segítséget kaptunk a helyi újságtól és a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központtól, valamint a környező civil szervezetektől, melyet ezúton is 

szeretnék megköszönni. 

A program keretében 237 fő bevonására nyílt lehetőség.  

Néhány jellemző képzettség: 

- szociális gondozó és ápoló 

- ács 

- kőműves 

- eladó 

- gépi forgácsoló 

- villanyszerelő 

- hegesztő 

-  

Munkaerő-piaci szolgáltatások 
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A munkaügyi szervezet tevékenysége szerteágazó. Természetesen elsődleges cél az 

álláskeresők és a munkáltatók igényeinek kielégítése. Mindamellett kiemelt feladat 

álláskeresőink felkészítése a munka világába történő belépésre, illetve a munkahelyeik 

megtartatása. 

Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk: 

• munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 

• munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

•  munkaközvetítés. 

Közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások  

 

Startmunka mintaprogramok 

2013-ban a már megkezdett értékteremtő közfoglalkoztatási tevékenység az előző évekre 

épülve folytatódott. Fő cél a helyi igényekre épülő hasznos, a köz javát szolgáló 

foglalkoztatás, amelyben a munkavállaló hasznos tagjának érzi magát a helyi közösségben. 

Természetesen a közfoglalkoztatás továbbra sem a végcél a munkavállalás tekintetében, 

hanem elsődleges felkészülési lehetőséget teremt a nyílt munkaerő-piacra történő 

kikerüléshez. 

 

Békésen megvalósuló Startmunka mintaprogramok 

 

Mezőgazdasági program                                           

A programban 36 fő növénytermesztési, 4 fő állattenyésztési feladatokat látott el. 4 fő Tarhos 

településen dolgozott. A program keretében 100 bárány beszerzésére került sor, melyek 

etetését saját területükön előállított takarmánnyal látták el. (zab, kukorica)  

Dánfokon és a Csallóközi utcában paradicsom, paprika, hagyma, uborka, sárgarépa, 

fokhagyma, burgonya, káposzta, fűszerpaprika termesztése zajlott, melyek öntözéséhez 

elektromos öntözőberendezés kiépítése valósult meg. 

A programban 40 fő dolgozott 2013. március 1-től 2014. február 28-ig. A program 

összköltsége 53.984.496 Ft. 
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Téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatás 

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

munkavégzés. Célja a hulladékgazdálkodás, a betonelem gyártás és zöldterület fenntartás, 

valamint a város telephelyeinek, intézményeinek védelme, állagmegóvása.  

Ez a program 9 alprogramból tevődik össze, melyek a következők: 

1. alprogram: 11 db motoros fűnyírás, levélösszeszedés, téli síkosság mentesítés a 

programban megjelölt területeken. 22 fő dolgozott márciustól december 31-ig. 

2. alprogram: gépi kaszálás, belvízelvezető csatornák tisztítása, karbantartása, 

csatornába nőtt növényzet kivágása, aprításra való előkészítése. 15 fő 2013. december 

31-ig dolgozott. 

3. alprogram: a város főterén lévő virágok, fák, gondozása, növényültetés, 

levélösszeszedés, öntözés, síkosság mentesítés. 16 fő 2013.december 31-ig. 

4. alprogram: az önkormányzat intézményeinél zöldterület ápolása, pormentesítése. 20 fő 

december 31-ig. 

5. alprogram: a Tarhosi kastély és Zenepavilon környékén lévő őspark gondozása (fák 

kivágása, nyakazás, fűnyírás, az épületek állagmegóvása) 15 fő december 31-ig. 

6. alprogram: Tarhosi kastély, Dánfok, Kikötő, mezőgazdasági program területeinek 

őrzése. 33 fő december 31-ig. 

7. alprogram: beton járdalap, oszlop, gyephézagos betonelem gyártása. 20 fő 2014. 

február 28-ig. 

8. alprogram: a program adminisztrációs feladatainak ellátása. 5 fő december 31-ig. 

9. alprogram: hulladékgyűjtő zsákok gyártása, szelektív hulladékgyűjtés, szétválogatás, 

bálázás. 7 fő 2014. február 28-ig. 

Összesen 155 fő vett részt ebben a programban. A bér és a dologi kiadásokra 169.202.303 Ft 

kiutalása történt meg. 

 

Belvízelvezetés                                                     

Ez a program négy alprogramból tevődik össze, melyek részben a téli és egyéb értékteremtő 

program megvalósulását szolgálják. 
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1. alprogram: az előállított járdalapok beépítése a nyílt csatornákba. 

2. alprogram: csatornatisztítás 

3. alprogram: külterületi csatornák és záportározók tisztítása; fás szárú növények 

kivágása, aprítása 

4. alprogram: új zárt csapadékcsatorna készítése 

A programban 103 fő 2013. december 31-ig történő foglakoztatására nyílt lehetőség 

106.891.092 Ft értékben. 

 

Belterületi közúthálózat fejlesztés                           

6 alprogramból áll, melyek a következők: 

1. alprogram: rossz állapotú járdák felszedése, újak lerakása 

2. alprogram: útjavítás, meleg aszfaltos kátyúzás 

3. alprogram: útalapos utak kohósalakos javítása 

4. alprogram: útpadkák karbantartása 

5. alprogram: járdák átrakása 

6. alprogram: parkoló kialakítása 

A programot 92 fő bevonását tervezték március 1-től december 31-ig. 91. 505.084 Ft került 

kiutalásra. 

 

Illegális hulladéklerakások felszámolása 

Az zsákokba összegyűjtött darabos hulladékot a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-hez 

szállították, amelyet 8-10 tonna összegyűjtése esetén a Gyomaendrődi Regionális 

Hulladéklerakó vett át. 

A programban tavaly márciustól 8 órás közfoglalkoztatás keretében december 31-ig 8 fő 

számára biztosított megélhetést. A bérekre és a dologi kiadásokra 6.706.012 Ft került 

kifizetésre. 

A városban 398 fő foglalkoztatása valósult meg. 

 

A „Kazán-program” megvalósulásáról 
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2012-ben a Startmunka mintaprogramok keretében lehetőség adódott az elavult fűtési 

rendszerek korszerűsítésére bio-és megújuló energiafelhasználás, „Kazán” elnevezés alatt. A 

lehetőséggel két önkormányzat élt: Tarhos és Bélmegyer, ahol összesen 3 kazán került 

beállításra az önkormányzat által fenntartott intézményekben. (hivatal, iskola, idősek otthona) 

2012. végén a „Kazán 2.0”, valamint. 2. 2 program keretében újabb kazánok beszerzésével 

élhettek az önkormányzatok. A programba így Békés és Kamut  is bekapcsolódott, valamint 

további kazán beszerzését eszközölte Tarhos község. 

Békésen 2 kazán beszerzése és beüzemelése megtörtént 2013. május elején két idősek 

otthonában, így a korszerűsítés eredményei csak a következő fűtési szezonban lesznek 

mérhetők. 

 

A mintaprogramok kedvező fogadtatásra találtak az önkormányzatok részéről. A programon 

belül egyrészt lehetőség nyílik olyan feladatok elvégzésére, amelyek nagy anyagi 

erőfeszítések árán sem tudnának megvalósítani a településeken. Mindamellett a 

közfoglalkoztatásban dolgozó emberek önbecsülésének is jó tesz a hasznos, a saját munkája 

gyümölcsét látó teljesítmény. Ezáltal nem csak a szűkebb környezet szépül-épül, hanem a 

közfoglalkoztatottak is szívesebben dolgoznak. 

A településvezetők szerint a megtermelt javak szociális alapon történő szétosztása, valamint 

a helyi konyha ellátása is jelentősen hozzájárul a költségek csökkentéséhez. 

 

2013 szeptember 26-án Békéscsabán  az országban elsőként megrendezésre került 

Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia, ahol a megye szinte valamennyi 

önkormányzata képviseltette magát. A rendezvényen bemutatásra kerültek a különböző 

programelemekben megvalósított tevékenységek. Többek között állatsimogató, zöldség-és 

gyümölcskóstoló, termékbemutató várta az érdeklődőket. A rendezvény hatalmas sikert 

aratott mind megyei, mind országos szinten, így várható, hogy ebben az évben is 

megrendezésre kerül. 

 

Hagyományos közfoglalkoztatás 

A hagyományos közfoglalkoztatásban 152 fő bevonására került sor az elmúlt év folyamán a 

városban. A kirendeltségi keretből átlagosan 80%-os támogatást tudunk folyósítani. 
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17.133.280 Ft került kifizetésre 2013-ban. 

 

Téli közfoglalkoztatás 

 A 2013. november 1-től 2014. április 30-ig tartó téli közfoglalkoztatási program keretében 

230.000 fő bevonása történt meg országos szinten.  

Járásunkban az országos közfoglalkoztatási programokkal, a folyamatban lévő Startmunka 

mintaprogramokkal és alapkompetencia készség fejlesztő képzéssel együtt 2013. november 1-

től 1674 fő bevonására került sor. Békésen 497 fő dolgozott. A bérköltség és a dologi jellegű 

kiadások közel Háromszázharminc millió Ft-ot tettek ki. 

Alapkompetencia fejlesztő képzésen a járásban 383 fő vett részt, melyből 153 fő helybéli 

álláskereső eleveníthette fel alapismereteit. A program összességében sikeresnek mondható, 

hiszen minimális lemorzsolódást tapasztaltunk. Az alapkészségek elsajátítása-felelevenítése 

azt a cél is szolgálta, hogy az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók a tanfolyam 

lezárulta után szakmát tanulhassanak, növelve elhelyezkedési esélyeiket. Emellett 

kompetencia fejlesztésen 3 fő érettségizett álláskereső vett részt. 

A téli közfoglalkoztatási program részeként OKJ-s és betanító képzések is indultak az 

önkormányzatok igényei alapján.  

Békés városában az alábbi tanfolyamok lebonyolítására került sor: 

- zöldség-és gyümölcsfeldolgozó- 14 fő 

- építő-és anyagmozgató gép kezelője- 10 fő 

- kosárfonó- 16 fő 

- betanított parkgondozó- 15 fő 

- kisgépkezelő- és parkgondozó-16 fő 

- településkarbantartó- 12 fő 

- motorfűrészkezelő- 10 fő 

- kisteljesítményű kazánfűtő- 4 fő  

 

Közérdekű munka jellemző adatai  

2012. április 15. napján lépett hatályba az új szabálysértési törvény (2012. évi II. törvény a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről).  
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Az új törvény értelmében az állami foglalkoztatási szerv nem szabálysértési hatóság, ezért 

az eljárásban döntéshozatali joga nincs, a közérdekű munka végrehajtásában csak 

közreműködik . (Döntési jogköre csak a büntetést kiszabó hatóságnak van!) 

 

A szabálysértést elkövetők aránya – akik a kiszabott pénzbírságot, helyszíni bírságot 

közérdekű munkavégzéssel kívánják megváltani, illetve akiknek közérdekű munkabüntetést 

szabtak ki eleve – az elmúlt egy évben jelentősen megnövekedett.  

2014. január 1. és 2014. április 30. közötti időszakban 91 elkövető választotta a ledolgozás 

lehetőségét, ellentétben a 2013-as év adott időszakával szemben, amikor ez a szám 57 fő volt. 

 

Szabálysértési típusonként való megoszlás 2014. év január 1. - április 30 között: 

 Helyszíni bírság:    56 fő   61,5 % 

 Pénzbírság:     30 fő   33,0 %  

 Kiszabott közérdekű munkabüntetés:   5 fő     5,5 %_________                     

       91 fő               100,0 % 

 

A munkavégzéshez teljesítéséhez orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

(foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése), ami után a kiszabott büntetés azonnali 

ledolgozására nyílik lehetőség. A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 7 település 

közül 6 településen van mód a közérdekű munka letöltésére. (Tarhoson nincs kijelölt 

foglalkoztató.) A büntetések munkanapokon (munkaviszonyban álló elkövetők szabadság 

terhére tudják teljesíteni a kiszabott büntetést), szabad- és pihenőnapokon teljesíthetők.  

 

 

 

 
 
 
Békés, 2014. május 15. 

 
Üdvözlettel: 

 
Viszokainé Mári Renáta 

                             kirendeltség-vezető 
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