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Sorszám: III/2. Tárgy:  Békés Város Önkormányzata 2010. évi 
Közfoglalkoztatási terve  

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı 
Samu Jánosné ügyintézı 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2010. február 11-i ülésére 

        Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 2009. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint jelentısen 
megváltozott az aktív korúak ellátására, segélyezésére, illetve a közfoglalkoztatásra vonatkozó 
szabályozás. A módosítást követıen jóval nagyobb hangsúlyt kapott a közcélú foglalkoztatás, 
amelyet az önkormányzatnak az aktív korúak ellátásában részesítettek körébıl merítve, az állami 
foglalkoztatási szolgálattal együttmőködve kell megszervezniük. 2009. évben két alkalommal 
módosították az Szt. aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezéseit. Egyrészt pontosították a 
közcélú foglalkoztatásra vonatkozó részt, másrészt szőkítették az ellátásra jogosultak körét 
annyiban, hogy 2009. november 15. napjától egy családban csak egy személy kaphat 
rendelkezésre állási támogatást. 

A közcélú munka megszervezése az Szt. 36. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata. 

Az Szt. 37/A. §-ának rendelkezése szerint a települési önkormányzat, illetve a 
közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás 
hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang 
biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, 
információk és elırejelzések alapján – egyéves idıtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. 

A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester, illetve társulás esetén a társulási 
megállapodásban kijelölt személy elızetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási 
szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak (azaz a településen jelen lévı 
összes kisebbségi önkormányzatnak), illetve a 2000 fı feletti települések esetében a helyi 
szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi 
önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos 
véleményérıl annak kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a települési 
önkormányzatot. A települési önkormányzat Képviselı-testülete, illetve a társulás döntéshozó 
szerve az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai 
kerekasztal véleményének ismertében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-ig fogadja el. 

Fentieknek megfelelıen a szociálpolitikai kerekasztal, a települési kisebbségi 
önkormányzatok és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békési Kirendeltsége Békés 
Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének tervezetét véleményezte, véleményük az 
elıterjesztés mellékletét képezi. 
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Az Szt. elıírásai szerint az elfogadott közfoglalkoztatási tervet, az elfogadását követı 5 napon 
belül – elektronikusan is – kötelezı megküldeni: 

� Az Állami Foglalkoztatási Szervnek, 

� Magyar Államkincstárnak. 

  Ha a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára 
vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási tervet február 15-ig nem fogadja el, akkor az 
elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történı megérkezéséig a kincstár visszatartja 
a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15 %-át. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a közfoglalkoztatási tervet és az alábbi határozati 
javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
Közfoglalkoztatási tervét elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadást 
követı 5 napon belül gondoskodjon arról, hogy a terv megküldésre kerüljön az 
Állami Foglalkoztatási Szerv és a Magyar Államkincstár részére. 

 
2. A közfoglalkoztatási tervben foglaltak végrehajtásáról félévente – 2010. augusztusi 

és 2011. januári képviselı-testületi ülésen– a Képviselı-testület részére beszámolót 
kell készíteni.  

Felelıs:         Izsó Gábor polgármester 

Határid ı:      2010. február 15., illetve értelem szerint 

 

Békés, 2010. február 2. 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı  



 
 
 
 

  

BBÉÉKK ÉÉSS  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKK OORRMM ÁÁNNYYZZAATTÁÁNNAAKK   

KKÖÖZZFFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁSSII   TTEERRVVEE  

  

  

22001100..  éévv  

  

TTeerrvveezzeett  
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BB  ee  vv  ee  zz  ee  tt   éé  ss    

22000099..  éévv  jjaannuuáárr  11--ttııll   mmeeggnnöövveekkeeddeetttt  aa  tteelleeppüüllééssii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ffeellaaddaattaa  ééss  ffeelleellııssssééggee  aa  
ttaarrttóóssaann  mmuunnkkaa  nnééllkküüll   lléévvııkk  ((aaddddiigg  rreennddsszzeerreess  sszzoocciiááll iiss  sseeggééllyybbeenn  rréésszzeessüüllııkk))  kköözzffooggllaallkkoozz--
ttaattáássáábbaann..  MMiinnddeennnneekk  eerreeddmméénnyyeessssééggéétt  sseeggííttii   aazz  „„ ÚÚtt  aa  mmuunnkkááhhoozz””   pprr ooggrr aamm,,  aammeellyy  
jjooggsszzaabbáállyyvvááll ttoozzáássookkkkaall ,,  aazz  eell llááttáássookk  ááttaallaakkííttáássáávvaall   ééss  aa  kköözzccééllúú  ffooggllaallkkoozzttaattááss  „„ kkeeddvveezzıı””   
ff iinnaannsszzíírroozzáássáávvaall ,,  sszzéélleesskköörrőő  ttáájjéékkoozzttaattáássssaall ,,  ééss  kkii tteerrjjeeddtteebbbb  eeggyyüüttttmmőőkkööddéésssseell   ((mmuunnkkaaüüggyy  ééss  
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  sszzoocciiááll iiss  tteerrüülleett  kköözzöötttt))  kkoommpplleexxeenn  kkeezzeell ii   aa  hheellyyzzeetteett..  
  
AAzz  eeggyyiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  ttáárrssaaddaalloommppooll ii ttiikkaaii   kkiihhíívvááss  aa  ttaarrttóóss  mmuunnkkaannééllkküüll iisséégg  kkeezzeellééssee,,  eemmeell lleetttt  
eeggyyrree  ttööbbbb  oollyyaann  aallaaccssoonnyy  iisskkoolláázzoottttssáággúú  ff iiaattaall   vvaann,,  aakkii   nneemm  ttaallááll   ááll lláásstt,,  ííggyy  nneemm  sszzeerreezz  
mmuunnkkaattaappaasszzttaallaattoott  sseemm..  TTáárrssaaddaallmmii   iiggéénnyykkéénntt  ffooggaallmmaazzóóddootttt  mmeegg,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaaeerrııppiiaaccrróóll   
hhoosssszzaabbbb  iiddeejjee  ttáávvooll lléévvııkk  nnee  sseeggééllyytt,,  hhaanneemm  mmuunnkkáátt  kkaappjjaannaakk..  
  
AA  kköözzccééllúú  ffooggllaallkkoozzttaattááss  oorrsszzáággooss  22000099--eess  ttaappaasszzttaallaattaaii   sszzeerriinntt  jjeelleennttııss  mméérrttéékkbbeenn  nnııtttt  aa  
tteelleeppüülléésseekk  kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttaaiinnaakk  sszzáámmaa..  22000099..  éévv  ookkttóóbbeerréébbeenn  9955..000000  eemmbbeerr  vveetttt  rréésszztt  
kköözzccééllúú  ffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann..  
  
AAzz  eellmmúúll tt  éévv  ttaappaasszzttaallaattaa  aallaappjjáánn  eellmmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  iiggeenn  jjeelleennttııss  ffeellaaddaatteell llááttáássrróóll   vvaann  sszzóó,,  
aammeellyy  mmiinndd  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  mmiinndd  aa  jjeeggyyzzııkk,,  sszzoocciiááll iiss  iiggaazzggaattáássii   üüggyyiinnttéézzııkk,,  mmiinndd  aa  
kköözzccééllúú  ffooggllaallkkoozzttaattáásstt  sszzeerrvveezzııkk,,  lleebboonnyyooll ííttóókk  sszzáámmáárraa  rreennddkkíívvüüll   nnaaggyy  kkiihhíívvááss..  EEzzéérrtt  iiss  
ffoonnttooss,,  hhooggyy  mmeeggffeelleellıı  ffeellkkéésszzüüll ttssééggggeell ,,  öösssszzeehhaannggooll tt  eeggyyüüttttmmőőkkööddéésssseell ,,  jjóó  tteerrvveezzéésssseell   
lleeggyyeenn  mmeeggaallaappoozzootttt  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  sszzeerrvveezzééssee  ééss  lleebboonnyyooll ííttáássaa..  
  
BBéékkééss  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  KKöözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   TTeerrvvee  aa  pprrooggrraamm  hheellyyii   sszziinnttőő  vvééggrreehhaajj ttáá--
ssáátt  ttaarrttaallmmaazzzzaa..  
  
CCéélluunnkk,,  hhooggyy  aa  sszzoocciiááll iiss  bbiizzttoonnssáágghhoozz  vvaallóó  jjoogg  ggaarraannttáálláássaa  mmeell lleetttt  aazz  aakkttiivvii ttááss  mmeeggıırrzzéésséétt  ééss  
aazz  öönnggoonnddoosskkooddááss  eellvvéénneekk  eerrııssííttéésséétt,,  aa  mmuunnkkaaeerrııppiiaaccoonn  vvaallóó  eellhheellyyeezzkkeeddéésstt  ggááttllóó  ttéénnyyeezzııkk  
ffeellsszzáámmoolláássáátt  iiss  bbiizzttoossííttaannii   ttuuddjjuukk  aazz  aarrrraa  rráásszzoorruullóókk  sszzáámmáárraa..  EEzzeenn  bbeellüüll   sszzeerreettnnéénnkk  eelléérrnnii ,,  
hhooggyy  aakkiikknnééll   ccssaakk  lleehheettssééggeess,,  aa  mmuunnkkaa  vvii lláággáábbaa  vvaallóó  vviisssszzaakkaappccssoollóóddáásstt  eellıısseeggííttssüükk..  AAzztt  iiss  
ttuuddoommáássuull   kkeell ll   vveennnnüünnkk  aazzoonnbbaann,,  hhooggyy  nneemm  mmiinnddeennkkii   ––  ééss  ffıılleegg  nneemm  aazzoonnnnaall   vvaaggyy  ddii rreekktt  
mmóóddoonn  ––  vveezzeetthheettıı  vviisssszzaa  aa  mmuunnkkaaeerrııppiiaaccrraa..  EEggyyeess  eesseetteekkbbeenn  aazz  iiggéénnyybbee  vveevvııkk  sszzeemmééllyyeess  
jjeell lleemmzzııii   ééss  ffooggllaallkkoozzttaatthhaattóóssáággii   hheellyyzzeettüükk,,  mmááss  eesseetteekkbbeenn  aa  hheellyyii   mmuunnkkaaaallkkaalloomm  eellééggtteelleenn--
ssééggee  nneehheezzííttii   aa  mmuunnkkaaeerrıı--ppiiaaccii   rree--iinntteeggrráácciióótt,,  ddee  eezzeekkbbeenn  aazz  eesseetteekkbbeenn  iiss  ccééll   aa  ttáárrssaaddaallmmii   
iinntteeggrráácciióó  eerrııssííttééssee..  
  
RReennddkkíívvüüll   ffoonnttooss,,  hhooggyy  aa  sszzoocciiááll iiss  eell llááttóórreennddsszzeerrbbeenn  lléévvıı  ééss  bbeekkeerrüüllıı  eemmbbeerreekk  ffooggllaallkkoozzttaattáá--
ssaa  ggöörrddüülléékkeennyyeenn,,  sszzeerrvveezzeetttt  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  ttöörrttéénnjjeenn..  EEzzéérrtt  kkiieemmeell tt  jjeelleennttııssééggőő  aa  
kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  sszzeerrvveezzééssee,,  ééss  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerrvv  aa  BBéékkééss  vváárroossbbaann  ééllııkk  aaddoottttssáággaaii --
hhoozz  ééss  aa  hheellyyii   ssaajjááttoossssáággookkhhoozz,,  lleehheettııssééggeekkhheezz  iiggaazzooddóó  eellkkéésszzííttééssee..  EEnnnneekk  kkiiddoollggoozzáássaa  aa  
tteelleeppüüllééssii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeellaaddaattaa,,  ddee  aa  hheellyyii   mmuunnkkaaeerrıı--ppiiaaccii   sszzeerrvv  ––  DDééll --aall ffööllddii   RReeggiioonnááll iiss  
MMuunnkkaaüüggyyii   KKöözzppoonntt  BBéékkééssii   KKii rreennddeell ttssééggee  ––  iiss  rréésszztt  vveetttt  aazz  eellııkkéésszzííttééss  ffoollyyaammaattáábbaann,,  ii ll lleettvvee  
rréésszztt  vvááll llaall   aa  mmeeggvvaallóóssííttáássbbaann..  EEzz  aa  pprrooggrraamm  uuggyyaanniiss  ccssaakk  aakkkkoorr  lleehheett  ssiikkeerreess,,  hhaa  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  ééss  aa  mmuunnkkaaüüggyyii   sszzeerrvveezzeett  kköözzööss  eerrııvveell ,,  eeggyyüüttttmmőőkkööddvvee  llááttjjáákk  eell   aa  ffeellaaddaattookkaatt..  
  
MMeeggllááttáássuunnkk  sszzeerriinntt  aa  pprrooggrraamm  ééss  aazz  iinnttéézzmméénnyyii   sszzoollggááll ttaattáássookk  tteerrvveezzéésseekkoorr  ttáámmaasszzkkooddnnii   kkeell ll   
aa  sszzoocciiááll iiss  mmuunnkkaa  sszzéélleess  eesszzkköözzttáárráárraa..  AA  bbeeii ll lleesszzkkeeddééssii   pprrooggrraammookk  lleeggsszzéélleesseebbbb  ssppeekkttrruummaa  aa  
ccssaallááddsseeggííttıı  sszzoollggááll ttaattááss  kkeerreettéébbeenn  jjeelleenniikk  mmeegg,,  mmiivveell   aa  sszzoocciiááll iiss  ééss  mmeennttááll iiss  pprroobblléémmáákk  
kkeezzeelléésséétt  lleehheettııvvéé  tteevvıı  pprrooggrraammookkaatt  iiss  bbiizzttoossííttaannaakk..  
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BBéékkééss  VVáárrooss  jjóóll   kkiiééppíítteetttt  sszzeemmééllyyeess  sszzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattáássii   rreennddsszzeerree  eerrııssíítthheettii   aa  pprrooggrraamm  
mmeeggvvaallóóssííttáássáátt..  AA  tteelleeppüülléésseenn  mmőőkkööddıı  cciivvii ll   sszzoollggááll ttaattóókkkkaall   hhoosssszzúú  éévveekk  óóttaa  kkiiééppíítteetttt  eeggyyüütttt--
mmőőkkööddééssii   ééss  ppaarrttnneerrii   kkaappccssoollaattookk  rréévvéénn  ssookkffééllee  eerrııffoorrrráássssaall   ééss  ttööbbbbffééllee  sszzoollggááll ttaattáássssaall   
bbııvvíítthheettıı  aa  pprrooggrraamm  mmőőkkööddtteettééssee..  
  
  

AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerr vv  jj ooggsszzaabbáállyyii   hháátttteerr ee  
  

22000099..  jjaannuuáárr  11..  nnaappjjááttóóll   aazz  eeggyyeess  sszzoocciiááll iiss  ééss  ffooggllaallkkoozzttaattáássii   ttöörrvvéénnyyeekk  mmóóddoossííttáássáárróóll   sszzóóllóó  
22000088..  éévvii   CCVVIIII..  ttöörrvvéénnyy  aallaappjjáánn  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  EEsszzff tt..))  mmóóddoossuull tt  aa  sszzoocciiááll iiss  iiggaazzggaattáássrróóll   ééss  
sszzoocciiááll iiss  eell llááttáássookkrróóll   sszzóóllóó  11999933..  éévvii   IIII II..  ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  SSzztt..))  aa  ffooggllaallkkoozzttaattááss  
eellıısseeggííttéésséérrııll   ééss  aa  mmuunnkkaannééllkküüll iieekk  eell llááttáássáárróóll   sszzóóllóó  11999911..  éévvii   IIVV..  ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  
FFll tt..))..  
  
MMóóddoossuull ttaakk  aa  vvééggrreehhaajj ttáássii   rreennddeelleetteekk  iiss,,  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  éérriinnttııeenn  aa  ppéénnzzbbeell ii   ééss  tteerrmméé--
sszzeettbbeennii   sszzoocciiááll iiss  eell llááttáássookkkkaall   kkaappccssoollaattooss  eeggyyeess  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleetteekk  mmóóddoossííttáássáárróóll   sszzóóllóó  
334411//22000088..((XXIIII..3300..))  KKoorrmm..  rreennddeelleetttteell ..  ÍÍggyy  mmóóddoossuull tt  aa  ppéénnzzbbeell ii   ééss  sszzoocciiááll iiss  eell llááttáássookk  eellsszzáámmoo--
lláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii rróóll   sszzóóllóó  6622//22000066..((II II II..2277..))  KKoorrmm..  rreennddeelleett,,  vvaallaammiinntt  aa  ppéénnzzbbeell ii   ééss  
tteerrmméésszzeettbbeennii   sszzoocciiááll iiss  eell llááttáássookk  iiggéénnyylléésséénneekk  ééss  mmeeggááll llaappííttáássáánnaakk,,  vvaallaammiinntt  ffoollyyóóssííttáássáánnaakk  
rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaii rróóll   sszzóóllóó  6633//22000066..((II II II..2277..))  KKoorrmm..  rreennddeelleett  iiss..  
  
AA  KKöözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   TTeerrvvvveell   öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  aa  ffeenntteebbbb  rréésszzlleetteezzeetttt  ttöörrvvéénnyyii   sszzaabbáállyyoozzáássoonn  
ffeellüüll   tteerrmméésszzeetteesseenn  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  jjooggaallkkoottóó  sszzeerrvveeiinneekk  mméégg  ttööbbbb  ––  kküüllöönnbböözzıı  sszziinnttőő  
––  jjooggsszzaabbáállyyaa  ááll llaappíítt  mmeegg  aa  hhaattáállyyaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  sszzeemmééllyyeekkrree,,  jjooggvviisszzoonnyyookkrraa  ééss  iinnttéézzmméénnyyeekkrree  
nnéézzvvee  ––  kköözzvveettvvee  vvaaggyy  kköözzvveettlleennüüll   ––  nnoorrmmaattíívv  rreennddeellkkeezzéésseekkeett,,  ii ll lleettvvee  kkaappccssoollóóddiikk  aa  ttéémmááhhoozz  
vvaallaammii llyyeenn  sszziinntteenn..  
  
  
  

AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerr vv  ccééll jj aa  
  

AA  KKöözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerrvv  jjooggsszzaabbáállyybbaann  rrööggzzíítteetttt  ccééll jjaa,,  hhooggyy  kkoommpplleexx  iinnttéézzkkeeddéésseeiivveell   
jjáárruull jjoonn  hhoozzzzáá  aahhhhoozz,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkáárraa  kkééppeess,,  ttaarrttóóssaann  mmuunnkkaannééllkküüll ii   sszzeemmééllyyeekk  aa  kkoorráábbbbiiaakk--
nnááll   ffookkoozzoottttaabbbb  mméérrttéékkbbeenn  vveeggyyeenneekk  rréésszztt  vvaallaammeellyy  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   ffoorrmmáábbaann,,  hhooggyy  
rreennddsszzeerreess  mmuunnkkaajjöövveeddeelleemmhheezz  jjuussssaannaakk,,  ééss  kköözzeelleebbbb  kkeerrüüll jjeenneekk  aa  mmuunnkkaa  vvii lláággááhhoozz..  
  
AA  vvááll ttoozzáássookk  ccééll jjaa  ttööbbbbii rráánnyyúú::  

��  AA  sseeggééllyyeezzeetttteekk  mmuunnkkaaeerrıı--ppiiaaccii   ppoozzíícciióójjáánnaakk  jjaavvííttáássaa,,  
��  AA  sseeggééllyyeezzééss  mmuunnkkaa  eell lleenn  öösszzttöönnzzıı  hhaattáássáánnaakk  mméérrsséékkllééssee,,  
��  AA  ffooggllaallkkoozzttaattááss  nnöövveellééssee,,  
��  AA  sszzoocciiááll iiss  ééss  mmuunnkkaaüüggyyii   sszzoollggááll ttaattáássookk  eeggyyüüttttmmőőkkööddéésséénneekk  eerrııssííttééssee  aa  sseeggééllyyeezzeetttteekk  

iinntteeggrráácciióójjaa  éérrddeekkéébbeenn..  
  
AA  pprrooggrraamm  aallkkoottáássaa  ssoorráánn  ff iiggyyeelleemmbbee  vveetttt  ééss  aallkkaallmmaazzootttt  aallaappeellvveekk::  

��  EEggyyüütttteesseenn  éérrvvéénnyyeessüüll jjöönn  aa  ttáárrssaaddaallmmii   sszzooll iiddaarrii ttááss  ééss  aazz  eeggyyéénnii   ffeelleellıısssséégg,,  
��  AAkkii   kkééppeess  ddoollggoozznnii ,,  aazz  mmuunnkkáávvaall   jjáárruull jjoonn  hhoozzzzáá  aa  kköözztteehheerrvviisseelléésshheezz,,  
��  AA  mmiinniimmuumm  sszziinnttőő  eell llááttáásstt  ttoovváábbbbrraa  iiss  bbiizzttoossííttaannii   sszzüükkssééggeess  aazz  aarrrraa  rráásszzoorruullóókknnaakk,,  
��  AA  sseeggííttssééggnnyyúújj ttááss  ééss  aazz  eeggyyüüttttmmőőkkööddéésssseell   sszzeemmbbeenn  ttáámmaasszzttootttt  kköörrüüllmméénnyyeekk,,  vvaallaammiinntt  

eezzeekkhheezz  kkaappccssoollóóddóó  sszzaannkkcciióókk  eeggyyüütttteesseenn  kkeerrüüll jjeenneekk  aallkkaallmmaazzáássrraa..  
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AA  mmóóddoossííttáássookk  hhaattáássáárraa  aa  hhááttrráánnyyooss  mmuunnkkaaeerrıı--ppiiaaccii   hheellyyzzeettőő  aakkttíívv  kkoorrúú  sszzeemmééllyyeekk  eell llááttóó--
rreennddsszzeerreess  ddii ff ffeerreenncciiáállóóddootttt,,  aa  rreennddsszzeerreess  sszzoocciiááll iiss  sseeggééllyy  mmáárr  ccssaakk  eeggyyiikk  ffoorrmmáájjaa  aazz  
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii   eell llááttáássookknnaakk..  
  
MMiinnddeezz  kkii ffeejjeezzııddiikk  aa  ttöörrvvéénnyy  aallccíímméébbeenn  iiss  „„ AAkkttíívv  kkoorrúúaakk  eell llááttáássaa”” ,,  aammeellyynneekk  sszzaabbáállyyaaii   
ssookkkkaall   jjoobbbbaann  ff iiggyyeelleemmbbee  vveesszziikk  aazz  eeggyyéénnii   éélleetthheellyyzzeetteett,,  kkééppeessssééggeekkeett,,  aa  mmuunnkkáárraa  vvaallóó  
öösszzttöönnzzéésstt..  
  
AAzz  eell llááttáássrraa  jjooggoossuull ttaakk  kköözzüüll ::  

aa))  AA  mmuunnkkaavvééggzzééssbbee  bbeevvoonnhhaattóókk::  
••  KKöözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  vveesszznneekk  rréésszztt  ééss  kküüllöönnbböözzıı  ttííppuussúú  mmuunnkkaaeerrıı--ppiiaaccii ,,  vvaa--

llaammiinntt  sszzoocciiááll iiss  sszzoollggááll ttaattáássookk  jjáárrnnaakk  rréésszzüükkrree,,  
••  PPéénnzzbbeell ii   eell llááttáásskkéénntt  ppeeddiigg  rreennddeellkkeezzééssii   ááll lláássii   ttáámmooggaattááss  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RRÁÁTT))  

ii ll lleettii   mmeegg  ııkkeett,,  hhaa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  nneekkiikk  nneemm  ffeell rróóhhaattóó  ookkbbóóll   nneemm  ttuuddnnaakk  
rréésszztt  vveennnnii ..  

bb))  kkééppzzééssbbee  bbeevvoonnhhaattóókk::  aa  sszzoocciiááll iiss  eell llááttááss  ffoollyyóóssííttáássáánnaakk  ffeell ttéétteellee,,  hhooggyy  aakkii   3355..  éélleettéévvéétt  
nneemm  ttööll ttööttttee  bbee,,  ééss  ááll ttaalláánnooss  iisskkoollaaii   vvééggzzeettttssééggggeell   nneemm  rreennddeellkkeezziikk  oollyyaann  kkééppzzééssbbeenn  
kköötteelleess  rréésszztt  vveennnnii ,,  aammeellyy  aazz  ááll ttaalláánnooss  iisskkoollaaii   vvééggzzeettttsséégg  mmeeggsszzeerrzzéésséérree,,  vvaaggyy  aa  sszzaakk--
kkééppzzééss  mmeeggkkeezzddééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  kkoommppeetteenncciiáákk  mmeeggsszzeerrzzéésséérree  ii rráánnyyuull ..  AA  kkééppzzééss  
iiddııttaarrttaammáárraa,,  hhaa  kkeerreesseettppóóttllóó  jjuuttttaattáásstt  nneemm  ááll llaappííttaannaakk  mmeegg  rréésszzüükkrree,,  aa  RRÁÁTT  ii ll lleettii   mmeegg  
ııkkeett..  

cc))  AA  mmuunnkkaavvééggzzééssrree  nneemm  kköötteelleesseekk::  ttoovváábbbbrraa  iiss  rreennddsszzeerreess  sszzoocciiááll iiss  sseeggééllyytt  kkaappnnaakk  
((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RRSSZZSS)),,  sszzáámmuukkrraa  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  vvaallóó  rréésszzvvéétteell   nneemm  eellııíírrááss,,  
uuggyyaannaakkkkoorr  aa  sseeggééllyyrree  jjooggoossuull tt  sszzeemmééllyy  iiss  vvááll llaallhhaattjjaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall   kkööttöötttt  mmeegg--
ááll llaappooddáássbbaann,,  hhooggyy  rréésszztt  vveesszz  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  ((eebbbbeenn  aazz  eesseettbbeenn  aa  RRÁÁTT  
sszzaabbáállyyookkaatt  kkeell ll   rráájjuukk  aallkkaallmmaazznnii ))..  

  
AAzz  aakkttíívv  kkoorrúúaakk  eell llááttáássáárraa  jjooggoossuull ttaakk  kköörréébbee  ttaarrttoozzóó  sszzeemmééllyyeekk  kköözzüüll   aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann,,  
vvaaggyy  kkééppzzééssbbeenn  rréésszztt  vveevvııkkeett  aazz  ááll llaammii   ffooggllaallkkoozzttaattáássii   sszzeerrvv  ááll lláásskkeerreessııkkéénntt  vveesszzii   nnyyii llvváánnttaarr--
ttáássbbaa,,  ééss  vveellüükk  ááll lláásskkeerreessééssii   mmeeggááll llaappooddáásstt  kköött..  
EEmmeell lleetttt  eezz  aa  sszzeemmééllyyii   kköörr  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  vveesszz  rréésszztt,,  aammeellyynneekk  ffeell ttéétteelleeii tt  aa  tteelleeppüüllééssii   
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  bbiizzttoossííttjjáákk..  AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  iiddııttaarrttaammáárraa  tteerrmméésszzeetteesseenn  mmuunnkkaabbéérr  jjáárr,,  
ppéénnzzbbeell ii   eell llááttáásstt,,  aazzaazz  rreennddeellkkeezzééssrree  ááll lláássii   ttáámmooggaattáásstt  ppeeddiigg,,  ccssaakk  aarrrraa  aazz  iiddııttaarrttaammrraa  kkeell ll   
ffoollyyóóssííttaannii ,,  aammiikkoorr  aa  jjooggoossuull tt  sszzáámmáárraa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééppppeenn  nneemm  ttuudd  mmuunnkkáátt  bbiizzttoossííttaannii ..  
  
AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  hhaattéékkoonnyy  mmeeggvvaallóóssííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  aa  tteelleeppüüllééssii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,  
eeggyyéévveess  iiddııttaarrttaammrraa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerrvveett  kkeell ll   kkéésszzíítteenniiüükk..  
  
  
  

AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  mmeeggsszzeerr vveezzééssee  
  

AA  mmuunnkkáárraa  vvaallóó  öösszzttöönnzzééss  lléénnyyeeggeess  eelleemmee,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaaeerrııppiiaaccrróóll   ttaarrttóóssaann  kkiisszzoorruull tt  
sszzeemmééllyyeekk  nnee  vveesszzííttsséékk  eell   tteell jjeesseenn  kkaappccssoollaattuukkaatt  aa  mmuunnkkaa  vvii lláággáávvaall ..  MMiivveell   aa  mmuunnkkaannééllkküüll ii --
kkéénntt  ((ááll lláásskkeerreessııkkéénntt))  ttööll ttöötttt  iiddıı  eerreeddmméénnyytteelleenn  vvooll tt  aabbbbaann,,  hhooggyy  aazz  eellssııddlleeggeess  mmuunnkkaaeerrıı--
ppiiaaccoonn  hhoosssszzaabbbb  iiddeeiigg  ssiikkeerrüüll jjöönn  eellhheellyyeezzkkeeddnniiüükk,,  ffoonnttooss,,  hhooggyy  aa  kkééppeessssééggeett  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss--
rree  vvaallaammii llyyeenn  mmóóddoonn  mmeegg  ttuuddjjáákk  ttaarrttaannii ..  AAzzookk  aa  mmuunnkkaannééllkküüll iieekk,,  aakkiikk  aazz  ááll lláásskkeerreessééssii   
ttáámmooggaattááss  ffoollyyóóssííttáássii   iiddeejjéétt  kkiimmeerríítteettttéékk  ééss  eeggyyüüttttmmőőkkööddtteekk  aa  mmuunnkkaaüüggyyii   kköözzppoonnttttaall   ááttkkeerrüüll --
tteekk//ááttkkeerrüüllnneekk  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii   sszzoocciiááll iiss  rreennddsszzeerrbbee..  AA  sszzoocciiááll iiss  eell llááttááss  iiddııttaarrttaammaa  aallaatttt  aa  
mmuunnkkaavvááll llaalláássii   kkéésszzssééggeekk  ffeennnnttaarrttáássaa  éérrddeekkéébbeenn,,  vvaallaammiinntt  aannnnaakk  aa  ttáárrssaaddaallmmii   eellvváárráássnnaakk  iiss  
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mmeeggffeelleellvvee,,  hhooggyy  iinnggyyeenn//mmuunnkkaa  nnééllkküüll   nnee  kkaappjjoonn  sseeggééllyytt  sseennkkii ,,  22000000--ttııll   sszzüülleetttteekk  mmeegg  aazz  
eellssıı  oollyyaann  sszzoocciiááll iiss  ttöörrvvéénnyyii   sszzaabbáállyyookk,,  aammeellyyeekk  aa  ffooggllaallkkoozzttaattáássii   ffeellaaddaattookkaatt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattookk  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  rrööggzzíítteettttéékk..  
  
AAzz  aakkttíívv  kkoorrúúaakk  eell llááttáássáárraa  ––  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  vvaallóó  rréésszzvvéétteell   mmeell lleetttt  ––  jjooggoossuull tt  sszzeemmééll llyyeell   
kköözzccééllúú  mmuunnkkáárraa  lleeggaalláábbbb  éévvii   9900  mmuunnkkaannaapprraa  ééss  lleeggaalláábbbb  nnaappii   hhaatt  óórraaii   mmuunnkkaavvééggzzééssrree  kkeell ll   
hhaattáárroozzootttt  iiddeejjőő  mmuunnkkaavviisszzoonnyytt  lléétteessíítteennii ..  AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  rréésszzttvveevvııkk  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  
iiddııttaarrttaammáárraa  mmuunnkkaabbéérrtt  kkaappnnaakk,,  aammeellyynneekk  öösssszzeeggee  ––  tteell jjeess  mmuunnkkaaiiddıı  eesseettéénn  ––  nneemm  lleehheett  
kkeevveesseebbbb  aa  mmiinniimmáállbbéérrnnééll   ((22001100..  éévvbbeenn  7733..550000  FFtt))..    
  
AAzz  SSzztt..  rreennddeellkkeezziikk  aarrrróóll ,,  hhooggyy  aazz  aa  sszzeemmééllyy,,  aakkiinneekk  aazz  aakkttíívv  kkoorrúúaakk  eell llááttáássáárraa  vvaallóó  jjooggoossuull tt--
ssáággáátt  mmeeggááll llaappííttoottttáákk  ééss  tteell jjeessííttii   aazz  ááll lláásskkeerreessééssii   mmeeggááll llaappooddáássbbaann  ffooggllaall ttaakkaatt,,  
kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  kköötteelleess  rréésszztt  vveennnnii ..  AAzz  SSzztt..  3355..  §§--áábbaa  ééppüüllıı  ((66))--((88))  bbeekkeezzddéésseekk  kkiibbııvvííttéé--
sséévveell   aazz  SSzztt..  aazzookkaatt  aazz  eesseettkköörröökkeett  sszzaabbáállyyoozzzzaa,,  aammeellyyeekknnééll   nneemm  kköötteelleezzhheettıı  aa  RRÁÁTT--rraa  
jjooggoossuull tt  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássrraa::  

��  HHaa  aazz  ááll llaammii   ffooggllaallkkoozzttaattáássii   sszzeerrvv  aazz  ááll lláásskkeerreessééssii   mmeeggááll llaappooddááss  kkeerreettéébbeenn  aa  RRÁÁTT--rraa  
jjooggoossuull tt  sszzeemmééllyytt  eeggyyéénnii   vvááll llaallkkoozzóóhhoozz,,  vvaaggyy  ggaazzddaassáággii   ttáárrssaassáágghhoozz  kköözzvveettííttii   kkii   ffoogg--
llaallkkoozzttaattáássrraa  ii rráánnyyuullóó  jjooggvviisszzoonnyy  llééttrreehhoozzáássaa  éérrddeekkéébbeenn  ((kkiivvéévvee,,  hhaa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  
kkeerreettéébbeenn  tteesszzii   eezztt)),,  ii ll lleettvvee  

��  HHaa  hhaazzaaii ,,  ii ll lleettvvee  uunniióóss  ffoorrrráássbbóóll   mmeeggvvaallóóssuullóó  kkééppzzééssbbee,,  mmuunnkkaaeerrıı--ppiiaaccii   pprrooggrraammbbaa,,  
ii ll lleettvvee  eeggyyéébb  aa  ffooggllaallkkoozzttaatthhaattóóssáágg  jjaavvííttáássáátt  ccééllzzóó  pprrooggrraammbbaa  vvoonnjjaa  bbee..  

  
AAzz  ááll llaammii   ffooggllaallkkoozzttaattáássii   sszzeerrvvnneekk  ((mmuunnkkaaüüggyyii   kkii rreennddeell ttssééggnneekk))  aa  RRÁÁTT--rraa  jjooggoossuull tt  sszzeemmééllyy  
kkiikköözzvveettííttéésséérrııll   éérrtteessíítteenniiee  kkeell ll   aazz  ii ll lleettéékkeess  jjeeggyyzzııtt..  AAzz  éérrtteessííttééssnneekk  aazzéérrtt  vvaann  nnaaggyy  jjeelleennttıısséé--
ggee,,  mmeerrtt  aa  jjeeggyyzzıınneekk  ttuuddnniiaa  kkeell ll   aarrrróóll ,,  hhooggyy  aa  RRÁÁTT--rraa  jjooggoossuull tt  sszzeemmééllyy  kköözzvveettííttééss  aallaatttt  ááll ll ,,  
eezzéérrtt  nneemm  vvoonnhhaattóó  bbee  kköözzccééllúú  mmuunnkkáábbaa..  EEggyyéébbkkéénntt  aa  kköözzvveettííttééss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  ttöörrttéénnıı  
ffooggllaallkkoozzttaattááss  iiddııttaarrttaammáátt  bbee  kkeell ll   sszzáámmííttaannii   aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   kköötteelleezzeettttsséégg  tteell jjeessííttéésséébbee  ((aa  
9900  mmuunnkkaannaapp  ccssöökkkkeenntthheettıı  vveellee))..  UUggyyaannaakkkkoorr  aa  jjeeggyyzzıı  nneemm  kköötteelleezzhheettii   kköözzccééllúú  mmuunnkkáárraa  aazztt  
aa  RRÁÁTT--bbaann  rréésszzeessüüllıı  sszzeemmééllyytt,,  aakkii   eezzeenn  iiddıısszzaakk  aallaatttt  aa  mmuunnkkaaüüggyyii   kkii rreennddeell ttssééggggeell ,,  aazz  
ááll lláásskkeerreessééssii   mmeeggááll llaappooddááss  kkeerreettéébbeenn  mmááss  pprrooggrraammookkbbaann  vveesszz  rréésszztt..  AAzz  eerrrrııll   sszzóóllóó  éérrtteessííttéésstt  
nneemm  sszzaabbáállyyoozzzzaa  aazz  SSzztt,,  ddee  éérrtteelleemmsszzeerrőőeenn  aa  kkéétt  sszzeerrvveezzeett  kköözzööttttii   kkaappccssoollaattttaarrttáássbbaann,,  ii ll lleettvvee  
aazz  üüggyyffééll   ttáájjéékkoozzttaattáássii   kköötteelleezzeettttssééggee  aallaappjjáánn  eerrrrııll   iiss  ttuuddoommáásstt  kkeell ll   sszzeerreezznniiee  aa  jjeeggyyzzıınneekk..  
  
AA  tteelleeppüüllééssii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk  22000099..  éévvttııll   kkeezzddııddııeenn  mmiinnddeenn  éévv  ffeebbrruuáárr  1155--iigg  aa  ttáárrggyyéévvrree  
kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerrvveett  kkeell ll   kkéésszzíítteennii ,,  ii ll lleettvvee  eell ffooggaaddnnii ..  AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerrvv  oollyyaann  
eeggyyéévveess  iiddııttaarrttaammrraa  sszzóóllóó  tteerrvv,,  aammeellyybbeenn  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  mmeegghhaattáárroozzzzaa  aazzookkaatt  aa  mmuunnkkaaffeell --
aaddaattookkaatt,,  mmuunnkkaakköörröökkeett,,  aammeellyyeekkeett  rréésszzbbeenn  vvaaggyy  eeggéésszzbbeenn  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  kkeerreettéébbeenn  kkíívváánn  
eell llááttnnii ,,  aazz  eeggyyeess  ffeellaaddaattookk  eell llááttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  llééttsszzáámmoott,,  aa  rreennddeellkkeezzééssii   ááll lláássii   ttáámmooggaattáássrraa  
jjooggoossuull tt  sszzeemmééllyyeekk  kkééppzzeettttsséégg  sszzeerriinnttii   vváárrhhaattóó  öösssszzeettéétteelléétt  ééss  aa  mmeeggvvaallóóssííttáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  
kkööll ttssééggeekkeett..  
  
AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ffooggllaallkkoozzttaattáássii   ffeellaaddaattaaiinnaakk  vvááll ttoozzóó  sszzaabbáállyyaaii   mmeell lleetttt,,  bbiizzttooss  hhááttttéérrkkéénntt  
ééss  eeggyyssééggeesseenn  sszzeerrvveezzeetttt  mmóóddoonn  ééss  eell jjáárráássssaall ,,  ttáámmooggaattóó  eeggyyüüttttmmőőkkööddéésssseell   jjeelleenn  vvaannnnaakk  aa  
mmuunnkkaaüüggyyii   kkii rreennddeell ttssééggeekk..  BBáárr  aa  mmuunnkkaaüüggyyii   sszzeerrvveezzeett  ffeellaaddaattaaii tt  ééss  eell jjáárráássáátt  aazz  FFll tt..  SSzzaabbáállyyaaii   
hhaattáárroozzzzáákk  mmeegg,,  ddee  mmiinndd  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,  mmiinndd  aa  kkii rreennddeell ttssééggeekknneekk  iissmmeerrnnii   kkeell ll   aa  
mmáássiikk  sszzeerrvveezzeettrree  vvoonnaattkkoozzóó  ttöörrvvéénnyyii   sszzaabbáállyyookkaatt,,  ééss  aazz  eeggyyüüttttmmőőkkööddéésstt,,  aa  hheellyybbeenn  kkiiaallaakkíí--
ttootttt  jjóó  ggyyaakkoorrllaattookkaatt  kköözzöösseenn  mmőőkkööddtteettnnii ..  
  
AAzz  SSzztt  sszzaabbáállyyaaii   mmeegghhaattáárroozzzzáákk  aa  tteelleeppüüllééssii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássssaall   kkaappccssoollaa--
ttooss  kköötteelleezzeettttssééggéétt..    
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AA  ggaazzddaassáággii   aakkttiivvii ttááss  nnöövveelléésséérraa  ii rráánnyyuullóó  ttöörreekkvvéésseekkbbeenn  ééss  aa  sszzoocciiááll iiss  ffeesszzüüll ttssééggeekk  eennyyhhííttéé--
sséébbeenn  hháárroomm  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   ffoorrmmaa  ––  kköözzhhaasszznnúú,,  kköözzccééllúú  ééss  aa  kköözzmmuunnkkaa  ––  ttööll tt  bbee  sszzeerreeppeett..  
AAzz  aazzoonnooss  jjeell lleeggőő,,  ddee  eell ttéérrıı  ff iinnaannsszzíírroozzáássii   aallaappookkoonn  nnyyuuggvvóó  eesszzkköözzöökkhhöözz,,  aa  ttáámmooggaattáássookkhhoozz  
vvaallóó  hhoozzzzáájjuuttááss  ffeell ttéétteelleeii   iiss  kküüllöönnbböözznneekk..  
  
AA  kköözzttuuddaattbbaann  ggyyaakkrraann  kkeevveerreeddiikk,,  eezzéérrtt  ffoonnttooss  mmeeggeemmll íítteennii   aa  sszzaabbáállyysséérrttéésseekkrrııll   sszzóóllóó  11999999..  
éévvii   LLXXIIXX..  TTöörrvvéénnyy,,  ééss  aa  BBüünntteettıı  TTöörrvvéénnyykköönnyyvvrrııll   sszzóóllóó  11997788..  IIVV..  ttöörrvvéénnyy  ááll ttaall   sszzaabbáállyyoozzootttt  
kköözzéérrddeekkőő  mmuunnkkáátt,,  aammii   nneemm  ttaarrttoozziikk  eebbbbee  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  kköörréébbee..  
  
AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  sszzaakkmmaaii   ffeellaaddaattookkaatt  aazz  IIggaazzggaattáássii   OOsszzttáállyy  sszzoocciiááll iiss  
üüggyyiinnttéézzııii ,,  aa  MMőősszzaakkii   OOsszzttáállyy  ééss  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   ccssooppoorrtt  llááttjjaa  eell ..  LLeeggffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaatt  aa  
rreennddeellkkeezzééssrree  ááll lláássii   ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüllııkk  mmuunnkkáábbaa  ááll ll ííttáássaa..  EEzztt  aa  ffeellaaddaattoott  aa  MMuunnkkaaüüggyyii   
KKöözzppoonntt  BBéékkééssii   KKii rreennddeell ttssééggéévveell   kköözzöösseenn  vvééggzziikk..  AAmmeennnnyyiibbeenn  aazz  éérriinntteetttt  aa  ffeellaajjáánnllootttt  
mmuunnkkaalleehheettııssééggeett  nneemm  vvááll llaall jjaa  eell ,,  eeggyyüüttttmmőőkkööddééss  hhiiáánnyyaa  mmiiaatttt  nneemm  vvááll llaallóónnaakk  mmiinnııssüüll ,,  ííggyy  
kkiizzáárrjjaa  mmaaggáátt  aa  ttáámmooggaattáássookkbbóóll ..  
  
AA  kköözzccééllúú  mmuunnkkaa  mmeeggsszzeerrvveezzééssee  aa  tteelleeppüüllééssii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeellaaddaattaa::  aa  mmuunnkkaasszzeerrzzııddééss  
mmeeggkkööttéésséétt,,  mmóóddoossííttáássáátt  ééss  mmeeggsszzüünntteettéésséétt,,  ééss  aa  mmuunnkkaabbéérr  kkii ff iizzeettéésséétt  iiss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  
vvééggzzii ..  
  
AA  mmeeggkkööttöötttt  mmuunnkkaasszzeerrzzııddééss  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  hhaattáárroozzootttt  iiddıırree  jjöönn  llééttrree,,  ííggyy  aazz  iiddıı  eell tteell ttéévveell   
mmeeggsszzőőnniikk  aa  mmuunnkkaavviisszzoonnyy..  AAzz  iissmméétteell tt  mmuunnkkáábbaa  ááll lláásskkoorr  úújj   sszzeerrzzııddéésstt  kkeell ll   kkööttnnii ..    
  
AA  kköözzccééllúú  mmuunnkkaavvááll llaallóókk  mmuunnkkááll ttaattóójjaa  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  mmuunnkkaavvééggzzééssrree  aa  ffooggaaddóó  iinnttéézz--
mméénnyybbeenn  kkeerrüüll   ssoorr,,  aa  mmuunnkkaasszzeerrzzııddééssbbeenn  eezz  aazz  iinnttéézzmméénnyy,,  mmiinntt  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  hheellyyee  kkeerrüüll   
rrööggzzííttééssrree..  AAzz  eeggyyüüttttmmőőkkööddééss  ppoonnttooss  sszzaabbáállyyoozzáássáárraa  mmeeggááll llaappooddáásstt  kkööttöötttt  BBéékkééss  VVáárrooss  
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  ééss  aazz  aaddootttt  iinnttéézzmméénnyy..  
  
  

AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  22001100..  éévvrr ee  tteerr vveezzeetttt   aaddaattaaii   

AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttaakk  ááll ttaall   eell llááttaannddóó  mmuunnkkaaffeellaaddaattookkaatt  kkéétt  ffıı  ccssooppoorrttrraa  lleehheett  bboonnttaannii ::  

��  AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  mmeegghhaattáárroozzootttt  mmuunnkkáákkrraa  sszzeerrvveezzeetttt  bbrriiggááddjjaaii ,,  mmeellyyeekk  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii   ttuullaajjddoonnúú  LLIISSZZ  KKFFTT..  ii rráánnyyííttáássáávvaall   ffıılleegg  vváárroossüüzzeemmeell tteettééssii   jjeell lleeggőő  mmuunnkkáákkaatt  
vvééggeezznneekk  ééss  eell llááttjjáákk  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ááll ttaall   ffeennnnttaarrttootttt  iinnttéézzmméénnyyeekknnééll   aa  kkiisseebbbb  ééss  kköö--
zzeeppeess  mméérreettőő  ffeellúújj ííttáássii ,,  kkaarrbbaannttaarrttáássii   mmuunnkkáákkaatt..  

��  IInnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ffooggllaallkkoozzttaattootttt  mmuunnkkaavvááll llaallóókk  
aa))  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ááll ttaall   ffeennnnttaarrttootttt  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn,,  
bb))  NNeemm  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ááll ttaall   ffeennnnttaarrttootttt,,  jjooggsszzaabbáállyybbaann  mmeegghhaattáárroozzoottttaakk  sszzeerriinntt  iinn--

ttéézzmméénnyybbeenn,,  mmeeggááll llaappooddááss  aallaappjjáánn..  
  
  
AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   pprrooggrraammbbaann  vváárrhhaattóóaann  ––  aa  ttaavvaallyyii   éévvhheezz  kkééppeesstt  kkiiccssiivveell   ttööbbbb  ––  mmiinntteeggyy  
555500  ffıı  vveesszz  rréésszztt..    
  
AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann  bbeemmuuttaattjjuukk  aa  kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann  rréésszztt  vveevvııkk  sszzáámmáátt,,  öösssszzeettéétteelléétt,,  aa  
ffooggllaallkkoozzttaattááss  hheellyyéétt  ééss  kkööll ttssééggeeii tt..  
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I. A foglalkoztatásban részesülık 

1. Aktív korúak ellátására jogosultak száma: 1084 fı 
Rendelkezésre állási támogatásban részesülık                                     956 fı 
ebbıl:   

– akinek esetében az álláskeresési támogatás idıtartama le-
járt 312 fı 

– aki az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerzett 
jogosultságot 187 fı 

– aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását 
megelızı két évben az állami foglalkoztatási szervvel leg-
alább egy év idıtartamig együttmőködött 435 fı 

– akinek esetében az ápolási díj, gyes, gyet, rendszeres szo-
ciális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, rok-
kantnyugdíj, baleseti rokkantnyugdíj folyósítása a Tny. 52. 
§ (3) bek. szerinti okból szőnt meg, és közvetlenül a kére-
lem benyújtását megelızıen az állami foglalkoztatási 
szervvel legalább 3 hónapig együttmőködött 22 fı 

2. Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül rend-
szeres szociális segélyre jogosult:  128 fı 
ebbıl: 

– egészségkárosodott személynek minısül, aki munkaképes-
ségét 67%-ban elvesztette 29 fı 

– aki vakok személyi járadékában részesül 1 fı 

– aki fogyatékossági támogatásban részesül 10 fı 

– az 55. életévét betöltötte 88 fı 

– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermek ellá-
tását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem 
tudják biztosítani 0 fı 

3. Közcélú munka keretében foglalkoztatható: 1044 fı 
ebbıl:  

– 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel rendel-
kezı: 435 fı 

– Szakmunkásképzı képzettséggel rendelkezı: 365 fı 

– Gimnázium, szakközépiskola képzettséggel rendelkezı: 215 fı 

– Fıiskola, egyetem képzettséggel rendelkezı: 29 fı 

4. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma: 956 fı 
ebbıl:  

– 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel rendel-
kezı: 425 fı 

– szakmunkásképzı képzettséggel rendelkezı: 345 fı 

– Gimnázium, szakközépiskola képzettséggel rendelkezı: 157 fı 

–  Fıiskola, egyetem képzettséggel rendelkezı: 29 fı 
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II.  A foglalkoztatás módja, helye, idıszaka 

1. A közfoglalkoztatásban résztvevık száma 2010. évben: 550 fı 
ebbıl:  

– teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma: 250 fı 

– részmunkaidıben (6 óra) foglalkoztatottak száma: 300 fı 

 

2. A foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatók neve: 
 

Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma 2010. január 01-tıl 2010. 
június 30-ig 

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Június 
Polgármesteri Hivatal 24 24 24 24 24 24 

LISZ Kft 124 106 74 94 94 94 

Békési Kistérségi Iskola 44 55 55 55 55 55 

Jantyik Mátyás Múzeum 1 1 2 2 2 2 

Békés Város Szociális Szolgálta-
tó Központ 

4 4 4 4 4 4 

Rendelıintézet 14 14 14 14 14 14 

Békés Város Könyvtár 1 1 1 1 1 1 

Békés Városi Óvoda 
 

11 11 11 11 11 11 

Békés Város Kulturális Központ 2 2 2 2 2 2 

Civilszervezetek háza 6 6 6 6 6 6 

Mentálhigiéniás Egyesület Békés 3 2 3 3 3 3 

Vöröskereszt Területi Szervezet 2 2 2 2 2 2 

Hajnal István Szociális Szolgál-
tató Centrum 

40 40 40 40 40 40 

Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény Békés 

24 24 24 24 24 24 

Polgárırség 19 19 19 19 19 19 

Önkéntes Köztestületi Tőzoltó-
ság Békés 

2 2 2 2 2 2 

Gyermekvédelmi Rehabilitációs 
Központ Békés 

6 6 14 14 14 14 

Földhivatal Békés 0 0 2 2 2 2 

Összesen: 327 320 320 320 320 320 
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Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma 2010. július 01-tıl      
2010. december 31-ig 

 Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Polgármesteri Hivatal 24 24 24 24 24 24 

LISZ Kft 131 131 111 111 111 111 

Békési Kistérségi Iskola 22 22 55 55 55 55 

Jantyik Mátyás Múzeum 2 2 2 2 2 2 

Békés Város Szociális Szolgálta-
tó Központ 

3 3 3 3 3 3 

Rendelıintézet 14 14 14 14 14 14 

Békés Város Könyvtár 2 2 2 2 2 2 

Békés Városi Óvoda 
 

11 11 8 8 8 8 

Békés Város Kulturális Központ 2 2 2 2 2 2 

Civilszervezetek háza 6 6 6 6 6 6 

Mentálhigiéniás Egyesület Békés 3 3 3 3 3 3 

Vöröskereszt Területi Szervezet 2 2 2 2 2 2 

Hajnal István Szociális Szolgál-
tató Centrum 

40 40 30 30 30 30 

Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény Békés 

24 24 24 24 24 24 

Polgárırség 19 19 19 19 19 19 

Önkéntes Köztestületi Tőzoltó-
ság Békés 

2 2 2 2 2 2 

Gyermekvédelmi Rehabilitációs 
Központ Békés 

11 11 11 11 11 11 

Földhivatal Békés 2 2 2 2 2 2 

Összesen: 320 320 320 320 320 320 
 
 
 
 
A közfoglalkoztatási terv 1. sz. melléklete tartalmazza a Békés városban közfoglalkoztatás 
keretén belül ellátható munkaköröket, a 2. sz. melléklet a közfoglalkoztatottakat fogadó 
„munkáltató” intézmények megnevezését és elérhetıségét, a 3. sz. melléklet pedig a konkrét 
munkafeladatok ütemezését.  
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III.  A közfoglalkoztatás költsége 

A Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásának költségei összesen: 655 052 ezer Ft 

                   Saját forrás összesen:                                                                 100 335 ezer Ft 

                   - ebbıl foglalkoztatás összesen:                                                 42 387 ezer Ft 

1. Személyi kiadások és munkáltatót terhelı 

járulékok összege összesen: 628 752 ezer Ft  

1.1. Rendszeres szociális segély 

– segélyben részesülık száma: 128 fı 

– tervezett összeg: 34 560 ezer Ft 

ebbıl:  

– központi forrásból: 31 104 ezer Ft 

– helyi forrásból: 3 456 ezer Ft 

1.2. Közfoglalkoztatás 

– foglalkoztatottak száma: 550 fı 

– tervezett összeg: 321 732 ezer Ft 

ebbıl:  

– központi forrásból: 305 645 ezer Ft 

– helyi forrásból: 16 087 ezer Ft 

1.3. Rendelkezésre állási támogatás 

– támogatottak száma: 956 fı 

– tervezett összeg: 272 460 ezer Ft 

ebbıl:  

– központi forrásból: 217 968 ezer Ft 

– helyi forrásból: 54 492 ezer Ft 
2. Dologi kiadások összege összesen (saját forrás): 26 300 ezer Ft 

– a munka végzéséhez szükséges eszközök, szerszámok be-
szerzésének, tárolásának, karbantartásának összege: 2 500 ezer Ft 

– munkaruhák, védıeszközök költsége: 2 100 ezer Ft 

– munkavédelmi oktatás költsége: 300 ezer Ft 

– anyagszállítás                  5 500 ezer Ft 

– védıital 1 050 ezer Ft 

– készletbeszerzés 1 150 ezer Ft 

– anyagbeszerzés    10 700 ezer Ft 

– irányítási költségek                                                                        3 000 ezer Ft                                                                                                  
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Amennyiben év közben továbbá intézmény jelzi, hogy részt szeretne venni, mint munkáltató a 
közcélú foglalkoztatásban erre lehetıséget biztosítunk abban az esetben, ha megfelel a 
jogszabályi feltételeknek. A nem önkormányzati intézmények esetében azonban ehhez a 
polgármester hozzájárulása szükséges. 

A munkaidıt – napi 6, vagy napi 8 óra – az adott munkakör, illetve a foglalkoztató határozza 
meg. A 2009. év tapasztalati alapján magasabb arányban került tervezésre 8 órás foglalkozta-
tás.  

 

A 2009. évben újra meghirdetésre került a Téli-Tavaszi Közmunkaprogram, melyre a Békési 
Kistérségi Társulás nyújtotta be pályázatát, mely kedvezı elbírálásban részesült. Ennek 
eredményeként Békés Városban 50 fı jut munkalehetıséghez 5 hónapon keresztül, napi 8 órás 
munkaidıvel.  

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata, amely lehetıséget nyújtott arra, hogy a 
közfoglalkoztatás szervezık alkalmazásának támogatásával alkalmazott szakemberek szakmai 
segítséget nyújtsanak a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsola-
tos adminisztrációs feladatok ellátásához. Amennyiben a pályázat meghosszabbításra, vagy 
újra kiírásra kerül, az önkormányzat élni fog a lehetıséggel, hiszen hathatós segítséget nyújt 
ez az eszköz a közfoglalkoztatás lebonyolításához. 

 

A közhasznú foglalkoztatás tervezésének érdekében felkerestük a Dél-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központot, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az e célra fordítható összeg 
várhatóan hasonló lesz a 2009. évihez, nagyobb mértékő közhasznú munkavégzés támogatásá-
ra jelenleg nem látnak lehetıséget. Amennyiben bármilyen mértékben felmerül az ilyen típusú 
foglalkoztatás lehetısége, az önkormányzat természetesen élni kíván vele, hiszen ilyen módon 
további – a közcélú foglalkoztatásban nem bevonható – álláskeresı problémája enyhíthetı 
átmenetileg. 

 

Békés, 2010. január 25. 

 

Záradék: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közfoglalkoztatási tervet a 
…../2010.(II.11.) számú határozatával elfogadta. 
 
                 
                                                                                                      Izsó Gábor 
                                                                                                      polgármester 

 
 
 

 

 

 

 



1. sz. MELLÉKLET   
 

 
Békés Városban közfoglalkoztatás keretén belül ellátható munkakörök 

 
 
Adminisztrátor:  Postázás elıkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra 

iratok elıkészítése, adatgyőjtés, adatfeldolgozás, 
Intézményeknél és a Polgármesteri hivatalban. 

 
Informatikai asszisztens: Számítógépes programok karbantartása. 
 
Gondozónı, dajka: Intézménynél kisgyermekek felügyelete. 
 
Szociális gondozó ápoló: Szociális intézménynél gondozza és ápolja a fogyatékosságuk és 

egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt rászoruló embereket. 
 
Óvodai kisegítı: Óvodapedagógus munkájának segítése. 
 
Pedagógiai asszisztens: A pedagógusok munkájának segítése. 
 
Gyógypedagógiai asszisztens: Felügyeli az érzékszervi, beszéd- és mozgásfogyatékos 

gyermekeket. 
 
Koordinátor:  Roma gyermekek beilleszkedésének segítése. Kapcsolattartás a 

szülı és az intézmény között. 
 
Kézbesítı: Hivatal leveleinek kézbesítése városon belül. 
 
Szakács: Konyhán ételek készítésében segédkezik és tálal. 
 
Konyhai kisegítı:  Polgármesteri hivatalban, intézményeknél. 
 
Gondnok:  Intézménynél a zavartalan mőködés fenntartása. 
 
Portás:  Intézménynél portási feladatok ellátása, telefonközpont kezelése 
 
Biztonsági ır:  Intézménynél a rend fenntartása. 
 
Buszkísérı:  Az iskola buszon a gyermekek felügyelete. 
 
Uszodamester:  Az uszoda területén fenntartja a rendet. 
 
Vízmőkezelı:  Uszoda területén gondoskodik a medencék mőködésérıl. 
 
WC kezelı: Nyilvános illemhely tisztaságának és higiéniának fenntartása. 
 
Takarító:    Intézményeknél és a Polgármesteri. Hivatalban. 
 



 
 
 
TMK-s szakképzettséget 
igénylı munkakör:   Szerszámok karbantartása, lakatosipari munkák végzése. Gépek  

gépjármővek javítása, karbantartás. 
 
Asztalos: Kisebb asztalosipari munkák elvégzése Önkormányzatnál és 

Intézményeknél. 
 
Kımőves: Önkormányzati lakásoknál, intézményeknél kisebb szakmunkák 

elvégzése. 
 
Festı-mázoló   Önkormányzatnál és intézményeknél festési munkák végzése. 
 
Villanyszerelı: Önkormányzatnál és intézményeinél kisebb elektromos 

berendezések karbantartása. 
 
Kertész:   Parkgondozás. 
 
Zöldfelület karbantartó: Zöldterületek kaszálása, karbantartása. 
 
Mezıgazdasági gépvezetı: Kisgéppel anyagot szállít munkaterületre. 
 
Közterületi segédmunkás: Közterület takarítása, 
  Járdarakás, 
  Csapadékelvezetı árkok karbantartása, 
  Külterületi csapadékelvezetı csatornák és tározók karbantartása, 
  Zárt csatorna készítése, 
  Belvíz elleni védekezésben való részvétel, 
  Város belvízvédelmi szivattyúinak kezelése, karbantartása, 
  Főnyírás, gépi kézi kaszálás, 

Sövénynyírás, gallyazás, 
  Veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, 
  Városi utak javítása, kátyúzás aszfalttal vagy kohósalakkal, 
  Utak karbantartása, padkázás, 
  Hó és síkosság mentesítés, 
  Temetık rendben tartásában való közremőködés, 
  Intézményeknél bontási, építési, karbantartási munkák végzése, 
  Város játszótereinek karbantartása, 
  Sport és kulturális rendezvények helyszíneinek karbantartása, 

 A város és civilszervezetek rendezvényeinek elıkészítésében, 
lebonyolításában és az utómunkákban való segítés. 

 



2. sz. MELLÉKLET  
 

KÖZFOGLALKOZTATOTTAKAT FOGADÓ „ MUNKÁLTATÓ ”  
INTÉZMÉNYEK  

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala 
5630 Békés, Petıfi S u. 2. sz. 
 Tel: (66) 411-011 
 Képviseli: Izsó Gábor polgármester 
 
 

LISZ Kft. 
5630 Békés, Petıfi S. u. 21. sz. 
Tel: (66) 411-177 
Képviseli: Méri Zoltán 
 
 

Békési Kistérségi Óvoda 
5630 Békés, Petıfi S. u. 4. sz.  
Tel: (66) 411-680/185-ös mellék  
E-mail: bekesiovodak@bekesvaros.hu 
Igazgató: Bereczki Lászlóné 
 
  

Tagóvodák Telefonszám Tagóvoda-vezetı 
  

Baky u. 4 sz. 411-690 Béres Istvánné 
Csabai u. 30. sz. 414-976 Bartyik Jánosné 
Hunyadi tér 1/1. sz. 414-995 Tokai Ferencné  
Jantyik u. 33. sz. 411-438 Ökrösné Baji 

Katalin  
Korona u. 1. sz. 411-986 Dr. Farkas Istvánné  
Móricz Zs. u. 44. sz. 411-454 Bondárné Pásztor 

Emma 
Nevelı u. 1. sz. 415-856 Sztraczinszki Andrásné  
Ótemetı u. 2. sz. 411-401 Urbancsekné Sebestyén 

Mariann 
Teleky u. 26. sz.  411-688 Liptákné Szabó Zsófia 

  
   
 
  

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. sz. 
Tel/fax: (66) 411-344 
E-mail: eotvos.bekes@freemail.hu 
Honlap: eotvos-bekes.uw.hu. 



Igazgató: Farkas Lászlóné 
  
 

Eötvös  József  Tag isko la  
5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. sz. 
Tel/fax: (66) 411-344 
E-mail: eotvos.bekes@freemail.hu 
Honlap: eotvos-bekes.uw.hu. 
Igazgató: Vári Lászlóné 
  
 

Karacs  Teréz Tag isko la    
5630 Békés, Szánthó A. u. 3. sz.  
TEL/FAX : (66) 411-222, (66) 411-764 
E-mail: karacsiskola@vipmail.hu 

5630 Békés, Rákóczi F. u. 8. sz. / alsó tagozat / 
Tel: (66) 411-785 
Igazgató: Palatinus Pál 
  

Dr .  Hepp Ferenc Tag isko la   
5630 Békés, József A. u. 12. sz. 
Tel/fax: (66) 411-788 
E-mail: heppiskola@mailbox.hu 
Honlap: www.heppiskola.uw.hu  
Igazgató: Deákné Domonkos Julianna  
  

 Alapfokú  M ővészet i  Isko la  ( tag isko la)  
5630 Békés, Petıfi S. u. 1. sz.  
Tel: (66) 411-819 
E-mail: bekesizeneiskola@nap-szam.hu 
Igazgató: Bagoly László 
  

Egységes Pedagóg ia i  Szakszolgá la t   
5630 Békés, Kossuth L. u. 4. sz. 
Tel: (66) 411-996 
Vezetı:  Szabó Anna  
               (06-70/2188-201) 

   
  

 
KÖZM ŐVELİDÉS – KÖZGYŐJTEMÉNY  

  
  

Békés Városi Kulturális Központ  
5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. sz. 
Tel/fax: (66) 411-142 
E-mail: bekesikultura@alfold.net 
  bekesikultura@freemail.hu  
Igazgató: Koszecz Sándor   



  
  

Békés Városi Könyvtár  
5630 Békés, Széchenyi I. tér 4. sz.  
Tel: (66) 411-171 
E-mail: bekesikonyvtar@bekesikonyvtar.hu 
Igazgató: Erdısné Sági Mária  
  
  
  

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 
5630 Békés, Széchenyi I. tér 4. sz.  
Galéria  Tel: (66) 411-943 
Múzeum  Tel: (66) 411-437 
E-mail: jantyikmuzeumgaleria@citromail.hu 
Igazgató: Baligáné Szőcs Irén  
  
  
  

EGÉSZSÉGÜGY – SZOCIÁLIS 
 

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet  
5630 Békés, József A. u. 5. sz.  
Tel: (66) 411-022 
E-mail: szakrendelo@bekesnet.hu 

Rendelıintézet:     Tel: 411-022 
Ügyelet:      Tel: 411-022 
Idegbeteg-gondozó     Tel: 411-302 
Bırgyógyászat     Tel: 411-430 
Fogorvos (vállalkozásban):    Tel: 411-550 
Tüdıgondozó:     Tel: 411-024 
Fürdı:       Tel: 411-455 
Gazdasági vezetı: Benkı Andrásné  Tel: 411-754 
Igazgató: Dr. Rácz László    Tel: 411-022 
  

BÖLCSÖDÉK 
  
1. sz. Bölcsöde 
5630 Békés, Jantyik M. u. 29. sz. 
Tel: (66) 411-164 
Vezetı: Csatári Istvánné 
   
2. sz. Bölcsöde  
5630 Békés, Bajza J. u. 1. sz.  
Tel: (66) 411-506 
Vezetı: Csökmei Gáborné 
   
3. sz. Bölcsöde 
5630 Békés, Rákóczi F. u. 16. sz.  



Tel: (66) 411-219 
Vezetı: Együdné Vetési Éva 
  

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
5630 Békés, Jantyik u. 1. sz.  
Tel: (66) 414-840 
Fax: (66) 411-850 
Mobil: 06-70/337-1186 
E-mail:  
Vezetı: Nagy György Milósné  

Békési Civilszervezetek háza és Békési Nyugdíjasok háza 
5630 Békés Hızsı utca 4 
Tel: (66) 417-126 
Képviseli: Szőcs Gáborné Koordinátor 
 

Mentálhigiénés Egyesület Békési Mentálhigiénés Szolgálata 
5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.  
E-mail: menta@internet-x.hu 
Tel: (66) 643-991 
Vezetı: Szőcs Judit, egyesületi elnök 

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 
Békés Területi Szervezet 
 5600 Békéscsaba, Bajza utca 15. 
 Tel: (66) 450-634 
 E-mail: bekesmegye@voroskereszt.hu 
 Képviselı: Priskin János megyei igazgató 
 
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum  

5630 Békés Farkas Gyula utca 2. szám  
Tel:(66) 416-524 
Vezetó: Maczik Éva Anna igazgató 
 

Békési Polgárırség Közhasznú Szervezet  
5630 Békés Korona utca 3 szám  
Mobiltelefon: 06-30/205-3169 
Vezetı: Gyarmati Sándor elnök 
 

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény  
5630 Békés Hızsı utca 39. szám  
Tel:(66) 411-577 
Vezetı: Kissné Dr Balogh Ibolya igazgató 
 

Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság  
5630 Békés Petıfi Sándor utca 24. szám  
Tel:(66) 644-605 
Vezetı: Vágó Dénes parancsnok 
 



 
 
Békés Megyei Szociális Gyermekvédelmi Rehabilitációs  
és Módszertani Központ Békési Szakmai Egység 
 5630 Békés Szántó Albert utca 10. szám 
 Tel: (66) 411-155 
 Vezetı Petneháziné Lipcsei Margit 
 
Gyulai Körzeti Földhivatal Békési Kirendeltség 
 Széchenyi tér 15 
 Tel: (66) 510-040 
 Vezetı: Nyúzó Erika Erzsébet kirendeltség vezetı 
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3. sz. MELLÉKLET   
 

Konkrét munkafeladatok ütemezése 
 
Adminisztrátor:  I-IV. negyedév    Postázás elıkészítése, számítógépen 

      adatrögzítés, iktatásra iratok elıkészítése, 
      adatgyőjtés, adatfeldolgozás, intézményeknél 
      Polgármesteri hivatalban. 

 
Informatikai asszisztens: I-IV. negyedév      Számítógépes programok karbantartása. 
 
Gondozónı, dajka: I.II.-IV. negyedév Intézménynél kisgyermekek felügyelete. 
 
 
 
Szociális gondozó ápoló: I-IV. negyedév      Szociális intézménynél gondozza és ápolja a  

       fogyatékosságuk egészségi állapotuk vagy  
       életkoruk miatt rászoruló embereket. 

 
Óvodai kisegítı: I.II.-IV. negyedév Óvodapedagógus munkájának segítése. 
 
Pedagógiai asszisztens: I-IV. negyedév      A pedagógusok munkájának segítése. 
 
Gyógypedagógiai assziszt.  I-IV. negyedév     Felügyeli az érzékszervi, beszéd- és  

      mozgásfogyatékos gyermekeket. 
 
Koordinátor:  I-IV. negyedév    Roma gyermekek beilleszkedésének segítése. 

     Kapcsolattartás a szülı és az intézmény között. 

 
 
Kézbesítı:   I-IV. negyedév  Hivatal leveleinek kézbesítése városon belül. 
 
Szakács: I-IV. negyedév  Polgármesteri hivatalban, intézményeknél. 
 
Konyhai kisegítı:  I-IV. negyedév  Polgármesteri hivatalban, intézményeknél. 
 
Gondnok:  I-IV. negyedév Intézménynél a zavartalan mőködés fenntartása. 
 
Portás: I-IV. negyedév Intézménynél portási feladatok ellátása, 

   telefonközpont kezelése. 
 
Biztonsági ır:  I-IV. negyedév  Intézménynél a rend fenntartása. 
 
Buszkísérı:  I-IV. negyedév Az iskola buszon a gyermekek felügyelete. 
 
Uszodamester:  I-IV. negyedév  Az uszoda területén fenntartja a rendet. 
 
Vízmőkezelı: I-IV. negyedév  Uszoda területén gondoskodik a medencék  

   mőködésérıl. 
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WC kezelı: I-IV. negyedév    Nyilvános illemhely tisztaságának és  

     higiéniának fenntartása. 
 
Takarító:    I-IV. negyedév    Intézményeknél, Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
 
TMK-s szakképzettséget 
igénylı munkakör:   I-IV. negyedév     Szerszámok karbantartása, lakatosipari 

       munkák végzése. Gépek gépjármővek  
      javítása, karbantartása. 

Asztalos: I-IV. negyedév     Kisebb asztalosipari munkák elvégzése  
      Önkormányzatnál és Intézményeknél. 

 
Kımőves: I-IV. negyedév      Önkormányzati lakásoknál  
          Intézményeknél kisebb szakmunkák 

       elvégzése. 
 
 
Festı-mázoló:             I-IV. negyedév       Önkormányzatnál és intézményeknél.  
 
Villanyszerelı: I-IV. negyedév        Önkormányzatnál és intézményeinél kisebb  

         elektromos berendezések karbantartása 
 
Kertész:   II.III-IV. negyedév  Parkgondozás. 
 
Zöldfelület karbantartó: II.III-IV. negyedév  Zöldterületek kaszálása, karbantartása. 
 
Mezıgazdasági gépvezetı: I-IV. negyedév        Kisgéppel anyagot szállít munkaterületre. 
 
Közterületi segédmunkás: I-IV. negyedév       Közterület takarítása. 
  I-IV. negyedév       Járdarakás. 
  II-III. negyedév    Csapadékelvezetı árkok karbantartása. 

I-IV. negyedév      Külterületi csapadékelvezetı csatornák és 
        tározók karbantartása. 

  II-III. negyedév    Zárt csatorna készítése. 
  I-II. negyedév       Belvíz elleni védekezésben való részvétel. 

 I-IV. negyedév      Város belvízvédelmi szivattyúinak kezelése, 
        karbantartása. 

  II-IV. negyedév     Főnyírás, gépi kézi kaszálás. 
I. IV. negyedév      Sövénynyírás, gallyazás. 

    I-IV. negyedév       Nádvágás. 
            III-IV. negyedév    Veszélyes fák kivágása, új facsemeték 

       ültetése. 
  I-IV. negyedév      Városi utak javítása, kátyúzás aszfalttal vagy 
             kohósalakkal. 
  I-IV. negyedév       Utak karbantartása padkázás. 
  I. IV. negyedév      Hó- és síkosság mentesítés. 
  I-IV. negyedév      Temetık rendben tartásában való 
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      közremőködés 
  I-IV. negyedév     Intézményeknél bontási, építési, karbantartási 

      munkák végzése. 
  II-III. negyedév   Város játszótereinek karbantartása. 
  II-III. negyedév   Sport és kulturális helyszínek karbantartása. 

 II-III. negyedév   A városi- és civil szervezeti rendezvények 
     elıkészítésében, lebonyolításában és az 
     utómunkákban való segítés. 

 
 
 


