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         Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény módosításával 

2009. évtıl a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korúaknak kötelezı közfoglalkoztatásban 
részt venni. Az alábbiakban beszámolunk a 2009. évi közfoglalkoztatás végrehajtásáról. 
 
 
                              Elızmények 
 
Az „Út a munkához” program 2009. évi bevezetése az alábbi célok megvalósítását szolgálta, 
illetve szolgálja: 
- a segélyezettek munkaerı-piaci pozíciójának javítása, 
- a segélyezés munka ellen ösztönzı hatásának mérséklése, 
- a foglalkoztatás növelése, 
- a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttmőködésének erısítése a segélyezettek 

integrációja érdekében. 
 

A program elıkészítésébe a szakminisztérium néhány más önkormányzattal együtt 
városunk önkormányzatát is bevonta, mely alapján lehetıségünk volt a program helyi bevezetését 
megelızıen a feltételek kialakításának megszervezésére. 

Ezzel együtt természetesen számunkra is nagy kihívást és egyúttal hatalmas feladatot 
jelentett a korábbi gyakorlatot jelentısen megváltoztató új rendszer bevezetése, hiszen a 
segélyezés és a foglalkoztatás aránya lényegében felcserélıdött, egyre többen kaptak munkát 
azok, akik korábban szociális segélyben részesültek. 
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                         Jogszabályi háttér 
 

A program lényege, hogy az aktív korúak ellátására jogosult alacsony jövedelmő, 
vagyonnal nem rendelkezı munkanélküli személyek részére minimálbéren történı foglalkoztatást 
biztosíthat az önkormányzat. 

Az „Út a munkához” program, illetve lebonyolításának jogszabályi hátterét elsısorban a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
állapítja meg, mely a közcélú munka megszervezését az önkormányzatok feladataként határozza 
meg. A 2009. június 1-tıl hatályos törvénymódosítás következtében közcélú munkavégzés 
keretében az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat 
jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján gondoskodik, az a jogszabályon alapuló állami vagy 
helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás 
alapján közremőködik, továbbá az elıbbi feladatok ellátásához szükséges feltételeket 
megteremtı, javító tevékenység látható el. A hivatkozott törvény részletesen meghatározza a 
közcélú foglalkoztatás feltételeit, a közfoglalkoztatási terv tartalmát, a foglalkoztatásba 
bevonható intézmények, gazdasági társaságok körét, stb. 

 

                    A megvalósítás szervezése és irányítása 

 

A (módosított) helyi közfoglalkozatási tervünk lényege, hogy minden munkaképes ember 
számára segély helyett munkát biztosítsunk. Önkormányzatunk a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Mőszaki Osztályán keresztül látja el a közfoglalkoztatás szervezıi és koordinációs 
feladatait, a szociális jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartását, illetve a helyi 
közfoglalkoztatási tervben leírtak megvalósítását. 

 

 
                  A foglalkoztatottak létszámának alakulása 
 

2009. február 1-tıl indítottuk elıször a rendelkezésre állási támogatásban részesülık 
foglalkoztatását. A foglalkoztatás idıtartama a törvényi elıírás szerint minimum 90 munkanap. 
Teljes és részmunkaidıs munkaszerzıdéseket kötöttünk, munkabérként csak a minimálbért 
alkalmaztuk, így a brigádvezetıket és a nehéz munkát végzı jól dolgozó személyek munkáját 
sem tudjuk magasabb bérrel elismerni. A 90 munkanap leteltével hosszabbításra is lehetıség van. 
Akik a 90 munkanap alatt beilleszkedtek, munkájukat jól látták el és maradni akartak, illetve akik 
esetében az adott intézmény javasolta a továbbfoglalkoztatást, azoknak a munkavállalóknak 
meghosszabbítottuk a munkaszerzıdését. 

 
Figyelemmel kísérve más települések adatait, elmondható, hogy a megyeszékhelyen alig 

dolgoznak ennél többen, a százalékos adatokat nézve pedig egészen kiugró arányról 
beszélhetünk. 
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A Foglalkoztatottak átlaglétszáma 2009. évben 
 
 

Foglalkoztatók neve Dec Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov 
Polgármesteri Hivatal 11 17 23 29 37 48 30 29 29 28 32 32 
LISZ Kft 20 21 33 82 152 186 215 215 197 179 155 143 
Békési Kistérségi iskola 18 20 23 33 36 38 19 12 11 35 39 42 
Jantyik Mátyás Múzeum 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Békés Város Szociális Szolgáltató 
Központ 1 1 1 1 1 2 1 

3 3 3 3 3 

Rendelıintézet 3 3 4 6 7 7 6 5 5 7 7 12 
Békés Városi Könyvtár           1 1 1 1 2 2 2 
Békés Városi Óvoda       3 3 5 7 9 8 11 12 10 
Békés Város Kulturális központ                     1 1 
Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum             2 

9 9 18 32 31 

Békési Polgárırség Közhasznú 
Szervezet             8 

15 16 17 19 19 

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény             10 10 12 16 11 20 
Békés Városi Önkéntes Köztestületi 
Tőzoltóság             4 

4 3 2 3 2 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ             

  5 5 6 6 6 

Összesen: 54 63 86 156 238 289 305 320 301 326 324 325 
 
 
A 2009. évi foglalkoztatottak számának folyamatos növekedését jól illusztrálja az alábbi 
diagram:  
 
 
 

 
 

A közcélú foglalkoztatás éves átlaga: 232 fı 
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Az intézmények által leadott munkaerıigények alapján az alább felsorolt munkakörökbe sikerült 
megfelelı végzettségő közcélú munkavállalót munkába állítani: 
- Takarító 
- Kézbesítı 
- Adminisztrátor 
- Informatikai asszisztens 
- Biztonsági ır 
- Gondozónı 
- Szakács 
- Konyhai kisegítı 
- Portás 
- Gondnok 
- Koordinátor 
- Pedagógiai asszisztens 
- Gyógypedagógiai asszisztens 
- Buszkísérı 
- Kertész 
- Közterületi segédmunka 
- TMK-s szakképzettséget igénylı munkakör 
- Kımőves 
- Festı-mázoló 
- Villanyszerelı

A foglalkoztatott közcélú munkavállalók iskolai végzettségük alapján: 
 

8 általános iskola 259 fı 
Szakmunkás 210 fı 
Gimnázium és szakközépiskola 101 fı 
Fıiskola egyetem 12 fı 
 

2009. évben összesen 582 fıvel létesítettünk munkaviszonyt, ebbıl 145 személynek a 
munkaviszonyát meghosszabbítottuk, 61 fı munkaviszonya viszont a kötelezı 90 munkanapnál 
hamarabb megszüntetésre került. A 61 fıbıl 24 fı más munkáltatónál helyezkedett el, 27 fı 
egészségügyi állapota miatt alkalmatlan lett, 10 fı más településre költözött. Három személynek 
kellett a munkaviszonyát megszüntetni együtt nem mőködés miatt. A foglalkoztatás elıtt 
mindenki foglalkozás egészségügyi vizsgálaton vesz részt, melynek költségét az Állami 
Foglalkozatási Szerv finanszírozza. Amennyiben munkavégzésre alkalmas munkába állítjuk. 79 
személy orvosi szakvélemény alapján a felajánlott munkakörbe munkavégzésre nem alkalmas. 
İk továbbra is a rendelkezésre állási támogatást kapják. 
 

Az 582 személybıl 415 férfi és 167 nı került felvételre. A nık zömében 
intézményeinknél lettek foglalkoztatva. Az Intézmények a közcélú dolgozók munkájával meg 
voltak elégedve, pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
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            A program finanszírozása 
 
 

A foglalkoztatás bér- és járulékköltségeire utólagosan 95 %-os állami támogatás 
igényelhetı. A foglalkoztatás az önkormányzatok lehetıségeihez igazodik, azonban az állami 
finanszírozási rendszer a bér és járulék költségeket illetıen ösztönzıleg hat, hiszen akiknek az 
önkormányzat nem ajánl fel munkát, azoknak pénzbeli ellátást (rendelkezési állási 
támogatást) kell fizetni, melynek a munkabérrel ellentétben csak 80 %-a igényelhetı vissza az 
állami költségvetésbıl. A program hátrányaként könyvelhetı azonban el, hogy a dologi 
kiadások finanszírozásához az állami költségvetés nem járul hozzá, azt teljes egészében 
az önkormányzatnak kell a saját pénzébıl finanszíroznia, mely éves szinten több tízmillió 
forintot jelent. 
 
A Közcélú foglalkoztatottak éves bér és közteher költségének részletezése: 

 
Adatok: ezer Ft-ban 

Költségnem 2008. 12. hó 2009. 1-11. hó Éves kiadás 
KIADÁS     
Munkavállalók béralapja  3.022  160.416  163.438 
Nyugdíjbizt. járulék  725  19.608  20.333 
Term. Egészségbizt. Jár.  136  2.342  2.478 
Pénzbeni egészségbizt. jár  15  456  471 
Munkaadói hozzájár. 91  1.499  1.590 
Egészségügyi hozzájárulás 81  2.198  2.279 
Munkabér és járulékai összesen  4.070  186.519  190.589 
Kiadások összesen  4.070  186.519  190.589 
BEVÉTEL    
Központi költségvetésbıl bizt.  3.867  176.686 180.373 
Bevétel összesen  3.867  176.686  180.373 
Polg. Hivatalt terhelı költség  203  10.013  10.216 
 

 

A közfoglalkoztatás keretében tervezett kiadások teljesítését a következı táblázatban 
mutatjuk be részletesen. Az eredetileg, fıként a „Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások” 
szakfeladatra tervezett kiemelt dologi kiadások teljesítését az elvégzett munka jellegének 
(parkfenntartás, utak, hidak fenntartása, belvíz, stb.) megfelelı szakfeladatra könyveltük. A 
közcélú munkavégzéssel kapcsolatos kiadások teljesítését ezért célszerő az érintett 
szakfeladatokkal együtt vizsgálni. A táblázat „Szakfeladat összesen” soroszlopai ezeket az 
összevont adatokat tartalmazzák eredeti, és módosított elıirányzatok szerinti bontásban (a IV. 
negyedévi elıirányzatok módosítása az elıterjesztés készítésének idıpontjában még 
folyamatban vannak), és a teljesítési adatokat: 
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Közfoglalkoztatás keretében tervezett kiadások teljesítése 
2009. december 31-ig 

 

Parkfenntartás (018) 
Utak- hidak 

fenntartása (004) 

Belvíz- és 
szennyvíz-

elvezetés (017) 

Máshova nem sorolt 
egyéb szolg. (016) 

Szakfeladatok összesen 
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Átlaglétszám (fı)                   226 226 232 226 226 232 

Személyi juttatás                    179 210 179 210 163 438 179 210 179 210 163 438 

Munkaadókat terhelı járulékok 

                  31 528 31 528 27 151 31 528 31 528 27 151 

Készletbeszerzés   464 626   3 226 4 763   459 860 12 875 8 726 1 037 12 875 12 875 7 286 

Szolgáltatások   660 722 417 1 268 2 028 833 1 282 1 465 5 292 3 333 6 226 6 542 6 543 10 441 

Különféle dologi kiadások 
  238 295 83 955 1 529 167 398 545 3 633 2 291 1 815 3 883 3 882 4 184 

Dologi kiadások      -       1 362 1 643 500 5 449 8 320 1 000 2 139 2 870 21 800 14 350 9 078 23 300 23 300 21 911 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 
     -       1 362 1 643 500 5 449 8 320 1 000 2 139 2 870 232 538 225 088 199 667 234 038 234 038 212 500 

 
 
                        A program helyi eredményei 
 

Mivel a közterületen dolgozók a város lakossága elıtt végzik a kijelölt feladataikat, 
ezért munkájukról kicsit bıvebben kell szólnunk. 

A LISZ KFT. irányításával kiemelt tevékenységek voltak: járdalap-készítés, átrakás, új 
járdasorok kiépítése, zártcsatornák készítése, csapadékárkok tisztítása, kézi és gépi kaszálás, 
veszélyes fák kivágása, nyakazás, általános közterület-takarítás, főnyírás, sövényvágás, városi 
növények gondozása, utak karbantartása, kátyúzása. 

Közremőködtek a közcélú munkások az önkormányzati épületek bontásában és az 
önkormányzati lakások, intézmények, sportlétesítmények kisebb kımőves- és burkoló 
szakmunkáit is elvégezték. Segítségükkel elbontásra kerültek a város szabványon kívüli 
játszóterei. Segítséget nyújtottak iskoláink költöztetésében, továbbá illegális szemét 
megszőntetésében, vagy említhetjük a közel 300 db facsemete kiültetését is. 

Komoly segítséget nyújtottak az önkormányzat hivatalos leveleinek, és a különféle 
rendezvények felhívó leveleinek kézbesítésében is. Elengedhetetlen közremőködıi az 
Önkormányzat, a városi- és civil szervezetek által tartott rendezvényeknek is. Színpadot és 
sátrakat állítanak, közremőködnek a területek berendezésében, takarításában, így pl: Május 1, 
Gyermeknap, Nefelejcs napok, Ünnepi könyvhét, Szelektív hulladékgyőjtési hét, Egyházi 
rendezvények, BÉTAZEN, Madzagfalvi Napok, vagy a Vöröskereszt rendezvényei. 

Meg kell említenünk az úgynevezett „peremkerületi program” ez évre esı munkáinak 
elvégzését is. Ebben a programban a város vezetése 4 évre határozott meg zártcsatorna-építési 
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és járdaépítési feladatokat, amelyek megvalósulása a külsı kerületekben jelent biztonságos és 
balesetmentes közlekedést: az egysoros járdák helyett kétsoros járdák készültek a Kecskeméti 
utcán, a Gızmalom soron, a Nyíl utcán, a Tárház utcán és a Szélmalom utcán, mintegy 2,5 km 
hosszúságban. A keskeny úttestek miatt balesetveszélyesen közel voltak a csapadékelvezetı 
árkok, ezért zártcsatornák építésével került a probléma megszüntetésre a Sodrony utcán, 
Magyari Imre utcán, az Arany János utcán, Hunyadi téren közel 600 m-en. 

Fontos feladatnak tartjuk a városban az elöregedett, veszélyessé vált fák kivágását, és 
azok pótlását. A közmunkások ebben az évben közel 1.200 mázsányi kijelölt fát vágtak ki, 
daraboltak fel, mely az önkormányzat által kijelölt rászoruló családokhoz került kiszállításra 
segélyfa címen. 

Kiemelt feladatnak tartjuk a városi közterületek, parkok, a városba bevezetı utak 
melletti területek kaszálását, tisztántartását. Ez nem csak kötelezı önkormányzati feladat, de 
az ideérkezı, vagy átutazó emberek városunkról alkotott képét is befolyásolja. Tavasztól 
ıszig a közmunkások motoros főkaszákkal, motoros főnyírókkal és kézi kaszákkal tartják 
rendben a városi zöld felületeket, a záportározók, vízládák, holtág, körgát, játszóterek, 
üdülıterületek, utak melletti területek, temetık, és a város külterületén lévı zöld felületeket. 

A teljesség igénye nélkül szeretnénk néhány nagyobb volumenő munkát bemutatni 
melyek 2009. évben városunkban folytak: 
 
- Gagarin utca a Táncsics utcától a Csapó pékségig (rövid, jó szakaszok kihagyásával) 265 

fm járda lett javítva, 40 db pótlással. 
- Szigetvári utcán 198 fm járda került felszedésre, 38 db pótlással kijavítva. 
- Dankó utca és a Soványhát utca járdaátrakása összesen 529 fm-en történt meg, 158 db 

pótlással. 
- Tőzkút utcán 127 fm egysoros járdából 250 db új lap pótlással, új kétsoros járda készült. 
- Hunyadi téren 66 fm téglára aszfaltozott járda helyén, 330 db új járdalap felhasználásával 

új, kétsoros járda épült. 
- Kecskeméti utcán 360 fm régi, törött monolitbeton lett feltörve, illetve félbevágva, és 630 

db új járdalappal pótolva 360 fm járda lett járhatóvá téve. 
- Mikes utcán 84 fm egysoros járda került felszedésre, és 250 db új járdalappal pótolva, 

kétsoros járdasor készült el. 
- Piacon a kerékpártárolók alá 1015 db új járdalap lett lerakva. 
- Arany János utcán 100 fm téglajárdát szedtek fel, és 500 db új lapból kétsoros járda 

kiépítése történt meg. 
- Dózsa György utcán 95 fm balesetveszélyes monolitbeton feltörésével, 398 db új járdalap 

felhasználásával kétsoros járda készült. 
- Kasza utcán 200 fm egysoros járdasorból 210 db új lap felhasználásával kétsoros járdasor 

lerakása történt meg. 
- Egyenes utcán 240 fm törött monolit és tégla felszedése után új kétsoros járda készült 

1220 db lappal. 
- Gızmalom soron 245 fm egysoros járda helyett, új kétsoros járda készült el 1225 db lap 

felhasználásával. 
- A piacon balesetveszélyes aszfalt utak javításához 375 db járdalap került lerakásra. 
- Szabó Dezsı utcán 2 helyen, összesen 100 fm járda került javításra, 250 db járdalap 

pótlásával. 
- Zsilip utcán 280 fm járda lett helyreállítva, 75 db pótlással. 
- Kökény utcán 430 fm hosszban új kétsoros járda készült, összesen 2050 db új járdalapból. 
- Magyar utcán összesen 380 fm járda került átrakásra, 90 db törött járdalap kicserélésével. 
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- Bartók Béla utcán új kétsoros járda került kialakításra, 50 fm hosszan, 250 db járdalapból. 
- Peremkerületi programon belül a Nyíl utcán balesetveszélyes, töredezett, keskeny 

monolitbeton helyére került új, kétsoros járdasor, összesen 490 fm-en, 1895 db 
járdalapból. 

- Pesti utca két oldalán összesen 370 fm járda lett kijavítva, 170 db törött lap kicserélésével. 
- Az Iglói utcán 145 fm törött, balesetveszélyes monolitjárda helyén 510 db új járdalapból 

kétsoros járda készült. 
- Vásárszél utcán a lakosság biztonságosabb közlekedése érdekében 72 db szegélykövet 

raktak le betonba, a járdasort védve. 
- Sas utca mindkét oldalán zártcsatorna készült 332 fm hosszan. 320 db o20, o30 és o40 cm 

csövekbıl készült a csatorna, 29 db betonakna készült, a Keserő soron 68 fm 
járdaátrakással és 52 fm árok fenekeléssel együtt. 

- Sodrony utcán 168 fm zártcsatorna készült, 158 fm csövet raktak le, 15 db betonakna 
készült. 2 db út alatti átvezetés is készült, a túloldalról hozza át a vizet. Ehhez +90 fm árok 
hozzá lett fenekelve.  

- A Gagarin utcai föld lerakatból 65 m3 föld lett odaszállítva, lapvibrátorral tömörítve. 
Tavasszal, ha kellıképpen megülepedett a föld, új kétsoros járda kerül kiépítésre a 
csatorna felett. 

- Magyari Imre utcán 405 fm zártcsatorna készült, 43 db betonaknával. Ehhez 388 fm 
csövet fektettek le. A régi bejárókat felszedték, a használható csöveket máshol beépítik. A 
túloldalon elkészült az árok fenekelése, rézsőzése, és a járda javítása, szintén 400 fm-en. 

- A Hunyadi téri óvodánál 26 fm zártcsatorna készült 3 db aknával, ezzel egy nagyon régi, 
balesetveszélyes helyzet oldódott meg. 

- A Nevelı utcai óvodánál 16 fm zártcsatorna készült el, egy 80 m2-es parkolóval, ez a 
munka is régi gondot szüntetett meg. 

- A piacon 42 fm zártcsatorna készült, mely a parkoló elıtti füves területrıl viszi le a vizet, 
ugyanitt 32 fm 2,5 m széles monolit út készült. 

- A Bocskai utcai új buszmegállónál 11 fm csatornát zártak le az utasok biztonsága 
érdekében. 

- Dánfokon a Bodoki utcánál 50 fm zártcsatorna készült el betonaknákkal. 
- Váradi utcán összesen 120 fm zárt és nyitott csapadékelvezetı csatorna készült el. 
- Mátra utcán az uszoda elıtt 40 fm zártcsatorna került kialakításra. 
- Bethlen utcán 52 fm zártcsatorna készült, mely a keskeny út miatt balesetveszélyes volt. 
- Körösi Csoma Sándor utcán 4 helyen, összesen 70 fm zártcsatorna készült , mely döntı 

részében a lakosok által megvásárolt csövekbıl lett beépítve. 
- A Szántó Albert utca végénél a szivattyúháznál 50 fm zártcsatornát alakítottunk ki, mely 

szintén balesetveszélyes volt, a fokozott gépjármő-és személyi forgalom miatt. 
- Arany János utcán szintén balesetveszélyes volt a nyílt árok, mert szinte az útpadka 

mellett kezdödıtt, ezért 100 fm zártcsatorna készült el. A felsoroltakon kívül, kisebb 
csatornázási és bejáróbontási munkák is készültek, mintegy 1600 fm hosszban. 

 
Fontosnak tartunk megemlíteni néhány olyan tényt, amely sikeressé tette ezt a törvény 

által kötelezıen elıírt foglalkoztatási formát. Az önkormányzat már a törvény megjelenése 
elıtt több variációban felkészült a közfoglalkoztatásra, ezért a hatályba lépéskor szinte már 
rendelkezésre állt a Közfoglalkoztatási Terv. 

Idıben felmértük a foglalkoztatáshoz szükséges költségeket, ezért költségvetési 
tervünkben, ha átcsoportosításokkal is, de biztosítani tudtuk az anyagi forrásokat. 

A brigádvezetık körét elıre meghatároztuk, ezért a tavaszi munkakezdésnél, mikor 
egyszerre több mint 150 fı állt munkába, azonnal szervezetten és elıre kijelölt 
munkafeladatokkal kezdhettek dolgozni. 
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A LISZ Kft. vezetıi több éves gyakorlattal, tapasztalattal, szervezıi készséggel 
irányítják a közmunkásokat. Az Önkormányzat közmunka csoportja szintén sok éves szakmai 
gyakorlattal kitőnıen látja el a megnövekedett feladatait. 
 
          A felmerülı problémák kezelése, együttmőködés a megoldások érdekében 
 
 

Természetesen az elért eredmények és a sikeresnek mondható megvalósítás ellenére a 
program megvalósítását, lebonyolítását folyamatosan értékeljük, s a felmerülı problémák, 
anomáliák kiküszöbölése érdekében rendszeresen tartunk egyeztetéseket a munkáltatók 
illetékes vezetıivel.  

A mind teljesebb és pontosabb dokumentáció, a felmerülı munkafegyelmi problémák 
kezelése, a megfelelı munkavégzési helyek és az adott feladatra alkalmas munkavállaló 
kiválasztása rengeteg háttérmunkát és a folyamatban részt vevık intenzív együttmőködését 
követeli meg, melynek érdekében a jövıben a napi szintő konzultáció mellett 
munkaértekezletek rendszeres megtartását is tervezzük. 

Ezen felül részt veszünk a megyei, regionális és országos továbbképzéseken, 
konferenciákon, valamint napi rendszerességgel kísérjük figyelemmel a kormányzati portál és 
az Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatal internetes oldalának anyagait. 

 
 

Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni a 2009. évi közhasznú foglalkoztatás szakmai 
és pénzügyi adatait 

 

Közhasznú foglalkoztatási formában a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Békési Kirendeltségén keresztül lehetısége volt az önkormányzatnak regisztrált álláskeresık 
alkalmazására meghatározott támogatási feltételekkel. Nagyobb létszámra, 3 hónapos 
idıtartamra 2009. szeptember 1.-tıl 2009. november 30.-ig 21 fı részére bér + járulék, és kis 
értékő tárgyi eszközbeszerzésre kaptunk támogatást. A foglalkoztatásba olyan nehéz 
helyzetbe került személyeket vontunk be, akik nem jogosultak rendelkezésre állási 
támogatásra (ellátatlanok), emiatt a közfoglalkoztatásba nem vonhatók be. A foglalkoztatásuk 
után 90%-os támogatást ítélt meg a Munkaügyi Központ, melynek összege 4.715.220.-Ft 
volt. 
 
A közhasznú foglalkoztatás átlaglétszáma: 16 fı. 
 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki „Közfoglalkoztatást-szervezık 
foglalkoztatásának támogatása” elnevezéső központi munkaerı-piaci program keretében 
közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatására. 
Célja, hogy a hátrányos munkaerı-piaci helyzető személyek közül, akik részére aktív korúak 
ellátására való jogosultságot állapítottak meg, a közfoglalkoztatás szervezık 
közremőködésével, minél többen kapcsolódjanak be a közfoglalkoztatási programokba. Békés 
Város Önkormányzata 5 fı közfoglalkoztatás szervezı részére nyújtott be pályázatot 2009. 
április 1-tıl 2010. március 31-ig terjedı idıszakra. A foglalkoztatásuk után 100%-os bér és 
járuléktámogatást kapunk, melynek összege 9.462.600,- Ft. A közhasznú munkavégzés miatt 
tervezett költségvetési elıirányzatok az alábbiak szerint teljesültek 2009. december 31-ig. 
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Közhasznú foglalkoztatásra tervezett kiadások felhasználása 
2009. december 31-ig 

Ezer forintban 
Közhasznú foglalkoztatás  

(930932 szakfeladat) JOGCÍM 
Eredeti  Teljesítés 

Átlaglétszám (fı) 6  16 

Személyi juttatás   6 358   16572  
Munkaadókat terhelı járulékok  2 081   4687 

Készletek    287 

Szolgáltatások  220   767  

Különféle dologi kiadások  38   230 

Dologi kiadások  258   1284 
KIADÁSOK ÖSSZESEN  8 697   22723  

 
 
A vizsgált idıszakban a közhasznú foglalkoztatás támogatására 14.946.773.- Ft átvett 

pénzeszköz érkezett a Munkaügyi Központtól. A táblázat tartalmazza az elıirányzatok 
teljesülését, valamint a „Közfoglalkoztatást-szervezık foglalkoztatásának támogatása” 
pályázat bér és járulék kiadásait és a 2009.09.01.- 2009.11.30-ig napig a közhasznú 
munkavégzés támogatását. A 2009. IV. negyedévi elıirányzatok módosítása az elıterjesztés 
idıpontjában még folyamatban van, a táblázat azért nem tartalmazza a módosított 
elıirányzatokat. 
 

2010. évre vonatkozó legfontosabb célkitőzésünk, hogy továbbra is minden jogosult és 
munkára egészségileg alkalmas személy részére folyamatosan munkát biztosítsunk. A 2010. 
február 11-i testületi ülésre tervezzük a közfoglalkoztatási terv elfogadtatását, melyet a 
foglalkoztatandó létszám, illetve az ehhez szükséges költségterv alapján készítünk el. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy vitassa meg a beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselı-testülete a közfoglalkoztatási terv 2009. évi végrehajtásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
Határid ı:       azonnal 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2009. január 20. 
 
……………………………….                                                Izsó Gábor 
Jogi ellenjegyzı                                                                         polgármester 
 
 
………………………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı 


