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        Tisztelt Képviselı-testület! 

Napjaink egyik legégetıbb problémája a tartós munkanélküliség, mely elszegényedést, 
a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elı, kitörni belıle az idı 
elırehaladtával egyre nehezebb.  Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, a 
segélyezési rendszer passzív eszközeirıl, az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásra, a 
munkaerı-piaci programban való részvételre, és a képzésre kell a hangsúlyt fektetni, és ennek 
megfelelıen kell megválasztani a segítés módjait. Ehhez a szociális ellátórendszernek is 
változnia kell, mégpedig úgy, hogy a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellett az 
aktivitás megırzését és az öngondoskodás elvének erısítését, valamint a munkaerıpiacon 
való elhelyezkedést gátló tényezık felszámolását is biztosítsa. 

Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek – akik 2008. 
évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál 
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak 
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai 
végzettségő munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerıpiacra való visszakerülés elsı 
lépcsıjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik 
életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetbıl adódóan nem tudnak 
munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a 
rendszeres szociális segélyt. 

Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévı és bekerülı emberek 
foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentıségő a 
közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a településen élık adottságaihoz és 
a helyi sajátosságokhoz, lehetıségekhez igazodó elkészítése. Ennek kidolgozása a települési 
önkormányzat feladata, de a munkaerı-piaci szervek (munkaügyi központok) is részt vesznek 
az elıkészítés folyamatában, illetve a megvalósítás segítésében. Ez a program ugyanis csak 
akkor lehet sikeres, ha az önkormányzatok és a munkaügyi szervezetek közös erıvel, 
együttmőködve látják el a feladatokat. 

Mindezekrıl az „Út a munkához” program keretébe illesztetten, 2008. december 15-
én döntött az Országgyőlés, az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról 
szóló 2008. évi CVII. törvény (továbbiakban: Eszft.) elfogadásával. 
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A szociális törvény (Szt.) módosításával 2009. évtıl a hátrányos munkaerı-piaci helyzető, 
aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak 
egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Mindez kifejezıdik a törvény alcímében is 
„Aktív korúak  ellátása”, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni 
élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. 

Az ellátásra jogosultak közül: 

a.) a munkavégzésbe bevonhatók: 

- közfoglalkoztatásban vesznek részt és különbözı típusú munkaerı-piaci, 
valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, 

- pénzbeli ellátásként pedig rendelkezési állási támogatás (továbbiakban: 
RÁT ) illeti meg ıket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem 
tudnak részt venni. 

b.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét 
nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben 
köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a 
szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés 
idıtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg 
ıket. 

c.) a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak 
(továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem elıírás, 
ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, hogy részt vesz közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT 
szabályokat kell rájuk alkalmazni). 

Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek közül a 
közfoglalkoztatásban, vagy képzésben résztvevıket az állami foglalkoztatási szerv 
álláskeresıként veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt. Emellett 
ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, amelynek feltételeit a települési 
önkormányzat biztosítja. A munkavégzés idıtartamára  természetesen munkabér jár,  
pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak arra az idıtartamra kell 
folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud munkát biztosítani. 

A közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatnak, 
egyéves idıtartamra (január 1-december 31.) közfoglalkoztatási tervet kell készíteni minden 
év február 15-ig, 2009-ben április 15-éig. A foglalkoztatási tervet – mielıtt a képviselı-
testület elfogadja – az állami foglalkoztatási szervvel és a szociálpolitikai kerekasztallal is 
egyeztetni kell. Az új szabályokhoz igazodóan, a közfoglalkoztatási terv elkészítését segítette 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére 17 önkormányzat – köztük Békés Város 
Önkormányzata – által 2008. november hónapban készített „próbatervezés”, amelynek 
tapasztalatait is felhasználtuk a terv készítése során. 

Az aktív korúak ellátására – a közfoglalkoztatásban való részvétel mellett – jogosult 
személlyel közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai 
munkavégzésre kell határozott idejő munkaviszonyt létesíteni. A közfoglalkoztatásban 
résztvevık a munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek összege – teljes 
munkaidı esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél. 
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A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. Közcélú munka 
alatt azon állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítésérıl 
a helyi önkormányzat gondoskodik. Mivel a közfoglalkoztatás munkaviszony keretében 
történik, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elvégzése is kötelezı. Az alapvizsgálat 
elvégzését követıen a jogszabályok lehetıvé teszik a szakvélemények felülvizsgálatát 
bizonyos esetekben. Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat közcélú munkát 
ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra, és a térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti 
meg a vizsgálatot végzı szerv részére. 

A közfoglalkoztatási tervben az önkormányzatnak meg kell határozni azokat a 
munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében kíván ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a 
feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket. 

Az Szt. elıírásai szerint az elfogadott közfoglalkoztatási tervet kötelezı megküldeni: 

- az állami foglalkoztatási szervnek, aki az álláskeresıként nyilvántartásba vett és az 
elhelyezkedés érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltak 
teljesítését követeli meg az érintett személyektıl. 

- A Magyar Államkincstárnak, az elfogadását követı 5 napon belül meg kell küldeni. 
Ha a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási tervet az elıírt idıpontig nem 
fogadja el, akkor az elfogadott tervnek a kincstárhoz történı megérkezéséig a kincstár 
visszatartja a közcélú állami támogatás 15 %-át. 

A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének idıtartama alatt az elıírások 
szerinti körülményekben lényeges változás következik be. Természetesen a módosítás során 
az „alap” eljáráshoz hasonlóan kell eljárni. 

A közfoglalkoztatási terv elıkészítésére és végrehajtására a polgármester létrehozta a 
„közmunkatanácsot”, mely a polgármesteri hivatal érintett szakembereibıl, az intézmények 
vezetıibıl, a LISZ Kft munkatársaiból és a munkaügyi központ vezetıjébıl tevıdik össze. A 
közmunkatanács az elmúlt egy hónapban két alkalommal ülésezett, melynek során az 
egyeztetések lezajlottak, a feladatok kiosztásra, és a felelısök kijelölésre kerültek. 
Megtörténtek az igényfelmérések, melynek során az önkormányzat intézményeinek vezetıi 
megjelölték igényeiket a munkakörre, feladatra, létszámra, szakképzettségre és a 
foglalkoztatás idıtartamára vonatkozóan. Legnagyobb létszámú igény a közfoglalkoztatásra a 
Kistérségi Iskolától és a Polgármesteri Hivataltól érkezett, azonban valamennyi 
intézményünknél lehetıség nyílik álláskeresıket alkalmazni. A leggyakoribb munkakörök a 
takarító, portás, konyhai kisegítı, egyéb segédmunkások. Tudunk foglalkoztatni magasabb 
szakképzettséggel rendelkezı munkanélkülieket is, mint pl. pedagógiai asszisztens, 
informatikus és adminisztrátor. Az itt foglalkoztatottak létszáma azonban nagyon csekély a 
közcélú munka keretében foglalkoztathatók számához viszonyítva. Az aktív korú ellátottak 
többsége azonban 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel rendelkezı, mintegy 419 
fı és szakmunkásképzı végzettséggel rendelkezı 384 fı, melyek foglalkoztatása komoly 
szervezési feladatot igényel. A közfoglalkoztatás szervezési feladatait 2005. óta a LISZ Kft 
látja el. 2009. évre vonatkozóan is elkészítette az ügyvezetı a foglalkoztatásra vonatkozó 
intézkedési tervét, mely szerint közel 450 fı közcélú munkást tudnak foglalkoztatni egész 
évben. Természetesen ez az összlétszámot jelenti, a közfeladatok mennyiségében mutatkozó 
ciklikusság miatt 2009. március 1-tıl szélsı értékeket tekintve 120-220 személyt kell 
egyszerre hatékonyan foglalkoztatni. A korábbi évek tapasztalataira alapozva a mindenkor 
aktuális létszámot 15-25 fıs brigádokra osztva, a munkacsoportok közvetlen irányítását a 
dolgozói állományból kiemelt brigádvezetıkkel oldanák meg, akiknek koordinálását a LISZ 
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Kft alkalmazásában álló nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezı munkavezetı végzi. A 
teljesség igénye nélkül a városban az alább felsorolt közfeladatokat végeznék el: 

A költségvetés által finanszírozott peremkerületi program 2009-re tervezett munkái. 
Közterület-fenntartás, takarítás, hó és síkosság-mentesítés. Belterületi belvízelvezetı és 
szikkasztó árkok, átereszek karbantartása. Fontosabb utak mentén, tereken, ligetekben 
egységes rend fenntartása. Zöldfelületek kaszálása, ápolása, sövények fák gondozása, 
lombeltávolítás. Járdák javítása, átrakása, új járdasorok építése saját készítéső járdalapokkal. 
Parkolók, buszmegállók, játszóterek rendfenntartása. Utcabútorok, játszótéri eszközök 
karbantartása. Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása, elhanyagolt lakóterületek 
segítése a rendezettség elérésében, fenntartásában. Utak karbantartása, kátyúzása 
hidegaszfalttal, kaviccsal, murvával. Útpadkák, szegélyek tisztántartása Alap nélküli utak 
karbantartása. Utak mentén az összegyőlt csapadékvíz elvezetése. Záportározók, holt 
folyómedrek, csatornák gondozása: nádvágás, iszapmentesítés, takarítás. A városi körtöltés 
karbantartása. Hidak, átjárók karbantartása, takarítása. Belvízátemelı szivattyúk környékének 
gondozása: gerebrácsok takarítása, kaszálás, rendfenntartás. Dánfoki üdülı és lakóövezet 
környékének rendfenntartása, árkok, útszegélyek kaszálása, elhullott szemét összegyőjtése. 
Segítségnyújtás a városi temetık gondozásában. KRESZ táblák, köszöntı és útbaigazító 
táblák, tanösvények, reklámfelületek folyamatos karbantartása, illegális reklámragaszok 
eltávolítása. Köztéri szobrok, emlékmővek ápolása. Elöregedett, vagy veszélyes fák kivágása, 
segélyfa győjtése, kiosztása. Önkormányzati ingatlanokon kisebb szakmunkák (betonozás, 
csatornabekötés, vakolatjavítás, festés, stb.) végzése.  Parlagfőirtás, Élıvízcsatorna városi 
nyílt (kertek által nem határolt) szakaszának karbantartása. Gyepmesteri,- és dögtelep, 
valamint ezek környékének karbantartása, kaszálása. Önkormányzati ingatlanokon 
ereszcsatornák folyamatos tisztántartása. 
 
Az elkészült közfoglalkoztatási terv tervezete és mellékletei részletesen tartalmazzák 
hónapokra felosztva a foglalkoztatottak számát, és a foglalkoztatás költségeit is.  
Mivel átalakult a segélyezés finanszírozási rendszere is, illetve a közfoglalkoztatás dologi 
kiadásait nem finanszírozza a központi költségvetés, így, mint az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében is jeleztük, az elmúlt évekhez viszonyítva az önkormányzatnak jóval 
nagyobb saját erıt kell biztosítani. Az RSZS összegének továbbra is 10 %-át, azonban a RÁT 
folyósított összegének 20 %-át kell saját erıként biztosítani. A közfoglalkoztatás 95 %-át 
megtéríti a központi költségvetés folyamatosan az igény benyújtását követıen, azonban a 
dologi kiadásokat az önkormányzatnak saját költségvetésébıl kell biztosítania. 
A szociális ellátások vonatkozásában (RÁT-nak 20 %-a saját erı) a 2008. évi tervhez 
viszonyítva 28.608 EFt-al kellett többet tervezni. 2009. évben a közcélú és közhasznú 
foglalkoztatásra (bér + járulékok) 219.177 EFT lett tervezve, mely alapján havonta 
átlagban 229 fıt foglalkoztatunk. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és 
készletbeszerzések  tervezett összege 22.058 EFt, amely 15.878 EFt-al több, mint a 2008. 
évre tervezett dologi kiadás. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2009. évre tervezett 
kiadások elıirányzata 241.235 EFt, 2008. évben ez az elıirányzat 102.788 EFT volt. 
Összességében látszik, hogy 2009. évben így várhatóan 167.055 EFT-al nı az 
önkormányzat kiadása a szociális törvény módosításának következtében. 
  
A Munkaügyi Központ által rendelkezésünkre bocsátott, valamint a Hivatal rendelkezésére 
álló adatok alapján összeállítottuk a közfoglalkoztatásba bevonhatók névsorát, életkor, 
végzettség, szakképzettség szerint. Ezen információk alapján készült el a közfoglalkoztatási 
terv tervezete, melyet elsı fordulós tárgyalásra beterjesztünk a T. Képviselı-testület elé. A 
képviselı-testület javaslatait figyelembe véve kívánjuk elkészíteni a végleges változatot, 
melyet az elızetes egyeztetések lefolytatása után a március végén tartandó ülésen fogadna el a 
testület. 
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testület tagjait, hogy a közfoglalkoztatási terv áttanulmányozása 
után mondják el javaslataikat, véleményeiket, hogy minél megalapozottabb terv készüljön el. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi 
közfoglalkoztatási terv tervezetét elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott 
javaslatokat figyelembe véve készítse el a végleges tervet, és azt elfogadásra – az 
egyeztetések lefolytatását követıen – terjessze a Képviselı-testület március 26-án 
tartandó ülésére. 
 
Felelıs:         Izsó Gábor polgármester 

Határid ı:      2009. március 26. 
 
 
Békés, 2009. február 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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



 
 
 
 

  

  

BBÉÉKK ÉÉSS  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKK OORRMM ÁÁNNYYZZAATTÁÁNNAAKK   

22000099..  ÉÉVVII   

KK ÖÖZZFFOOGGLL AALL KK OOZZTTAATTÁÁSSII   TTEERRVVEE  

 
 

T e r v e z e t ! 



2 

BBÉÉKK ÉÉSS  VVÁÁRROOSS  öönnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk  

22000099..  éévvii     

kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii   tteerr vvee  

 
 
 

A Közfoglalkoztatási Terv célja:  

az aktív korú, de állás és jövedelem nélküli személyek részére – iskolai végzettségük és 

egyéni képességeik figyelembevételével – értelmes, a társadalom, valamint a település 

számára hasznos képzési és munkavégzési lehetıség feltételeinek tervezése és biztosítása. 

A Közfoglalkoztatási Terv szerkezeti felépítése: 

I.  A foglalkoztatásban részesülık 

II.  A foglalkoztatás módja, helye, idıszaka 

III.  A képzések 

IV.  A közfoglalkoztatás költsége 

V. A közfoglalkoztatás végrehajtásának feladatai 

VI.  Mellékletek: 

1. sz. a konkrét munkafeladatok megnevezése 

2. sz. a foglalkoztató intézmények adatai  

3. sz. a konkrét munkafeladatok ütemezése 
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I. A foglalkoztatásban részesülık 

1. Aktív korúak ellátására jogosultak száma: 1055 fı 
ebbıl:  

– aki munkaképességét 67%-ban elvesztette 25 fı 

– aki vakok személyi járadékában részesül 0 fı 

– aki fogyatékossági támogatásban részesül 10 fı 

– akinek esetében az álláskeresési támogatás idıtartama le-
járt 293 fı 

– aki az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerzett 
jogosultságot 197 fı 

– aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását 
megelızı két évben az állami foglalkoztatási szervvel leg-
alább egy év idıtartamig együttmőködött 447 fı 

– akinek esetében az ápolási díj, gyes, gyet, rendszeres 

– szociális 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 83 fı 

2. Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül rend-
szeres szociális segélyre jogosult:  105 fı 
ebbıl: 

– egészségkárosodott személynek minısül  35 fı 

– az 55. életévét betöltötte 70 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: 960 fı 
ebbıl:  

– 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel rendel-
kezı: 419 fı 

– Szakmunkásképzı képzettséggel rendelkezı: 389 fı 

– Gimnázium, szakközépiskola képzettséggel rendelkezı: 140 fı 

– Fıiskola, egyetem képzettséggel rendelkezı: 12 fı 

4. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma: 950 fı 
ebbıl:  

– 8. általános (vagy annál kevesebb) végzettséggel rendel-
kezı: 419 fı 

– szakmunkásképzı képzettséggel rendelkezı: 384 fı 

– Gimnázium, szakközépiskola képzettséggel rendelkezı: 135 fı 

–  Fıiskola, egyetem képzettséggel rendelkezı: 12 fı 
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II.  A foglalkoztatás módja, helye, idıszaka 

1. A közfoglalkoztatásban résztvevık száma 2009 évben: 500 fı 
ebbıl:  

– teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma: 150 fı 

– részmunkaidıben (6 óra) foglalkoztatottak száma: 350 fı 

 

2. A foglalkoztatottak száma 
 

Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma jan. 1-tıl júl. 31-ig 
 jan. feb. márc. ápr. máj. jún. 
Polgármesteri Hivatal 18 24 24 24 24 24 

LISZ Kft 25 45 80 103 203 204 

Békési Kistérségi Iskola 16 27 30 40 40 40 

Jantyik Mátyás Múzeum 1 1 2 4 4 4 

Békés Város Szociális Szolgálta-
tó Központ 

1 1 1 1 1 1 

Rendelıintézet 3 4 10 10 10 10 

Békés Város Könyvtár   2 2 2 1 

Békés Városi Óvoda   1 16 16 16 

Összesen: 64 102 150 200 300 300 
        

Foglalkoztatók neve A foglalkoztatottak száma aug. 1-tıl dec. 31-ig 
 júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

Polgármesteri Hivatal 24 24 24 24 24 24 

LISZ Kft 218 218 203 203 108 108 

Békési Kistérségi iskola 30 30 40 40 40 40 

Jantyik Mátyás Múzeum 4 4 4 4 4 4 

Békés Város Szociális Szolgálta-
tó Központ 

1 1 1 1 1 1 

Rendelıintézet 7 7 10 10 10 10 

Békés Város Könyvtár 1 1 2 2 2 2 

Békés Városi Óvoda 15 15 16 16 11 11 

Összesen: 300 300 300 300 200 200 
 
3. A Közfoglalkoztatási Terv 2. sz. melléklete a foglalkoztató 

szolgáltatók adatlapjai, amelyek tartalmazzák a munkáltató 
nevét és címét. 
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III.  A képzések 

1. A képzésre javasoltak száma összesen: 450 fı 

2. Az általános iskolai végzettség  
megszerzésére javasoltak száma: 37 fı 
ebbıl: 

– férfi 24 fı 

– nı 13 fı 

ebbıl: 
– 4. általános alatti végzettséggel rendelkezı 0 fı 

– 4-6. általános közötti végzettséggel rendelkezı 18 fı 

– 6-8. általános közötti végzettséggel rendelkezı 19 fı 

3. A szakképzés megkezdéséhez kompetenciák megszer-
zéséhez szükséges képzésre javasoltak száma: 246 fı 
ebbıl:  

– férfi 171 fı 

– nı 75 fı 

4. Szakképzés megszerzésére javasoltak száma: 167 fı 
ebbıl:  

– férfi 109 fı 

– nı 58 fı 
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IV.  A közfoglalkoztatás költsége 

A Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásának költségei összesen: 531 338 ezer Ft 

1. Személyi kiadások és munkáltatót terhelı 

járulékok összege összesen: 509 538 ezer Ft  

1.1. Rendszeres szociális segély 

– segélyben részesülık száma: 105 fı 

– tervezett összeg: 50 400 ezer Ft 

ebbıl:  

– központi forrásból: 45 360 ezer Ft 

– helyi forrásból: 5 040 ezer Ft 

1.2. Közfoglalkoztatás 

– foglalkoztatottak száma: 500 fı 

– tervezett összeg: 210 738 ezer Ft 

ebbıl:  

– központi forrásból: 200 201 ezer Ft 

– helyi forrásból: 10 537 ezer Ft 

1.3. Rendelkezésre állási támogatás 

– támogatottak száma: 950 fı 

– tervezett összeg: 248 400 ezer Ft 

ebbıl:  

– központi forrásból: 198 720 ezer Ft 

– helyi forrásból: 49 680 ezer Ft 

2. Dologi kiadások összege összesen: 21 800 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 

– szállítás, közlekedés költsége: 5 000 ezer Ft 

– védıital 1 050 ezer Ft 

– készletbeszerzés 1 150 ezer Ft 

– anyagbeszerzés 9 700 ezer Ft 
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V. A foglalkoztatás végrehajtásának feladatai 

1.) Az Önkormányzat a Közfoglalkoztatási Terv készítésérıl és végrehajtásáról, a közcélú 
munka megszervezésérıl a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

2.) A Közfoglalkoztatási Terv I-III. fejezetében írt adatokat, az egyedi döntésekbıl adódó 
változásokat folyamatosan vagy idıszakonként, de legalább három hónaponként át kell 
vezetni. 

3.) A Közfoglalkoztatási Terv elfogadását követıen a foglalkoztató szervezetekkel, szemé-
lyekkel a közcélú munkavégzés teljesítéséhez együttmőködési megállapodásokat kell 
kötni. 

 
Az együttmőködési megállapodásnak tartalmaznia kell: 

– a foglalkoztató nevét és címét; 

– az elvégzendı munkaköri feladatok megjelölését; 

– a munkakörökre kijelölt létszámot; 

– a munkavégzés helyszínét; 

– a foglalkoztatás idıtartamát, ezen belül a létszámot havi bontásban; 

– a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek megjelölését és rendszerének módját; 

– a tájékoztatási kötelezettségeket és idıpontjait; 

– a foglalkoztatás ellenırzésére jogosultak megjelölését és az ellenırzési feladatokat; 

– a munkaeszközökre, védı- és munkaruhára, azok használatára, karbantartására, pót-

lására vonatkozó szabályokat. 

 
A feltételek megléte esetén a megállapodás hatálya egy évtıl hosszabb idıtartamra is 
kiterjedhet. 
 
4.) A Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásáról a Képviselı-testületet a költségvetés végrehaj-

tásáról szóló beszámolók keretén belül, valamint a település foglalkoztatási helyzetérıl 
szóló beszámolóban 2010. február 15. napjáig tájékoztatni kell. 
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1. sz. MELLÉKLET   
 

Konkrét munkafeladatok megnevezése 
 
 
Takarítás:    Intézményeknél. Polgármesteri. Hivatalban 
 
Kézbesítés:   Hivatal leveleinek kézbesítése városon belül 
 
Adminisztrátor:  Postázás elıkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra 

iratok elıkészítése, adatgyőjtés, adatfeldolgozás, 
intézményeknél Polgármesteri hivatalban 

Informatikai asszisztens: Számítógépes programok karbantartása 
 
Biztonsági ır:  Intézménynél a rend fenntartása 
 
Gondozónı: Intézménynél kisgyermekek felügyelete 
 
Konyhai kisegítı:  Polgármesteri hivatalban, intézményeknél 
 
Portás:  Intézménynél portási feladatok ellátása, telefonközpont kezelése 
 
Gondnok:  Intézménynél a zavartalan mőködés fenntartása 
 
Koordinátor:  Roma gyermekek beilleszkedésének segítése. Kapcsolattartás a 

szülı és az intézmény között 
 
Pedagógiai asszisztens: A pedagógusok munkájának segítése 
 
Buszkísérı:  Az iskola buszon a gyermekek felügyelete. 
 
Közterületi segédmunka: 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 helyszinek karbantartása 

 A város és civilszervezetek rendezvényeinek elıkészítésében, 
lebonyolításában és az utómunkákban való segítés 
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TMK-s szakképzettséget  
   igénylı munkakör:  Szerszámok karbantartása, lakatosipari munkák végzése. Gépek  

gépjármővek javítása karbantartás 
 
Kımőves: Önkormányzati lakásoknál, intézményeknél kisebb szakmunkák 

elvégzése 
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2. sz. MELLÉKLET  
 

BÉKÉS VÁROSI 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 
 
 

Békés Városi Óvoda  
5630 Békés, Petıfi S. u. 4. sz.  
Tel: (66) 411-680/185-ös mellék  
E-mail: bekesiovodak@bekesvaros.hu 
Igazgató: Bereczki Lászlóné 
Összesen 9 tagóvodát foglal magában.  
  

Tagóvodák Telefonszám Tagóvoda-vezetı 
  

Baky u. 6. 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 Farkas Istvánné  
Móricz Zs. u. 44. sz. 411-454 Bondárné Pásztor 

Emma 
Nevelı u. 1. sz. 415-856 Kis Gáborné 
Ótemetı u. 2. sz. 411-401 Nagy Istvánné 
Teleky u. 26. sz.  411-688 Berecz Gáborné 

  
   
 
  

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 
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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   
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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 



 4 

  
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 
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3. sz. MELLÉKLET   
 

Konkrét munkafeladatok ütemezése 
 
 
Takarítás:    I-IV. negyedév: Intézményeknél, Polgármesteri Hivatalban  
 
Kézbesítés:   I-IV. negyedév: Hivatal leveleinek kézbesítése városon belül 
 
Adminisztrátor:  I-IV. negyedév: Postázás elıkészítése, számítógépen 

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

Informatikai asszisztens I-IV. negyedév Számítógépes programok karbantartása 
 
Biztonsági ır  I-IV. negyedév Intézménynél a rend fenntartása 
 
Gondozónı I-IV. negyedév Intézménynél kisgyermekek felügyelete 
 
Konyhai kisegítı:  I-IV. negyedév: Polgármesteri hivatalban, intézményeknél 
 
Portás: I-IV. negyedév: Intézménynél portási feladatok ellátása, 

   telefonközpont kezelése 
 
Gondnok:  I-IV. negyedév: Intézménynél a zavartalan mőködés fenntartása 
 
Koordinátor:  I-IV. negyedév: Roma gyermekek beilleszkedésének segítése. 

   Kapcsolattartás a szülı és az intézmény között 

Pedagógiai asszisztens I-IV. negyedév A pedagógusok munkájának segítése 
 
Buszkísérı:  I-IV. negyedév: Az iskola buszon a gyermekek felügyelete. 
 
Közterületi segédmunka: 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 
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  I, IV. negyedév:   Hó- és síkosság mentesítés 
  I-IV. negyedév:    Temetık rendben tartásában való 

      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 

 
TMK-s szakképzettséget  
   igénylı munkakör:  I-IV. negyedév:    Szerszámok karbantartása, lakatosipari 

      munkák végzése. Gépek gépjármővek javítása 
      karbantartás 

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

      elvégzése 


