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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 468/2015. (XII. 02.) határozatával
jóváhagyta a 2016. év első félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint a 2016. áprilisi
ülésén tárgyalja a 2015. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatót. A tájékoztatót az
alábbiak szerint terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 375/2010.
(XII.31.) rendeletében döntött a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére
alkalmas egységes rendszerének létrehozásáról, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó
közfeladatok ellátásának ösztönzése érdekében. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap
közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére az alábbi formákban támogatás nyújtható
a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére,
közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez:
 rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 országos közfoglalkoztatási program támogatása.
A 2015. évi közfoglalkoztatás általános céljait, a rendelkezésre álló forrás felosztásának elveit
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
39/A. § (2) bekezdése alapján a közfoglalkoztatással érintett miniszterek közös
megállapodásban deklarálták. A 2015. év kiemelt prioritása
 a Start-munkaprogram folytatása, fokozatos kiterjesztése, jellemzően hosszabb
időtartamú programok indítása mellett,
 az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon hátrányban
lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a
megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatásának
és
foglalkoztathatóságának növelése,
 2015-2017. között kormányzati szándék a teljes foglalkoztatottság megvalósítása,
valamint ezzel összefüggésben a szociális típusú jövedelempótló támogatások (pl.
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foglalkoztatást helyettesítő támogatás) feltételrendszerének átalakítása, módosítása.
Ezzel összefüggésben cél 2015. július 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők 2014. évi éves átlagos létszámának 25%-kal történő
csökkentése,
 2015. évben javasolt további célok:
 az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település
önfenntartását elősegítő programok támogatása;
 a halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult
álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a
hajléktalanok,
menekültek,
roma
nemzetiségű
álláskeresők)
foglalkoztatása.
Önkormányzatunk részéről a 2015-ös év kiemelt prioritása az volt, hogy a korábbi években
beindított Startmunka mintaprogramjainkat folytatni tudjuk, és ezzel párhuzamosan a
hosszabb időtartamú programok adta lehetőségeket megragadva munkát biztosítsunk a
településünkön élő regisztrált álláskeresők számára. Elsősorban az elsődleges
munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon hátrányban lévők, az alacsony
iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásba bevonása volt a cél.
Békés Város Önkormányzata, a kormányzati szándékkal megegyezően a 2015-ös évben is
igyekezett minél magasabb létszámban álláskeresőket bevonni a közfoglalkoztatásba. A
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával (a
továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) együttműködve kerültek közvetítésre a
közfoglalkoztatás résztvevői. A 2014-ben induló projektek nagy része 2015-re áthúzódó volt,
a támogatás 2015. február 28-án zárult. A 2015. évi tervezésnél figyelembe vettük az előző
évi programok létszámát, és a munkavezetőkkel egyeztetve felmértük azon foglalkoztatottak
munkaigényét, akiknek a munkájával meg voltunk elégedve. A további létszámok
feltöltéséhez a saját nyilvántartásunkat használtuk, valamint a Foglalkoztatási Osztály
nyilvántartásába vett regisztrált álláskeresőket szólítottuk meg.
Önkormányzatunk
 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 Kistérségi Startmunka Mintaprogram
 országos közfoglalkoztatási program
elnevezésű támogatási formákra nyújtott be pályázatot.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
A hosszabb idejű támogatásból az önkormányzati és intézményi feladatok átmeneti kisegítését
igyekeztünk megoldani. Ezen támogatási forma tette lehetővé, hogy 2015. március 1-től
2015. augusztus 31-ig átlag 15 főt 70%-os, illetve 90%-os bér+járulék támogatással tudjunk
foglalkoztatni. Ugyanebben a támogatási formában 2015. július közepétől 181 főre kaptunk
támogatást, 100 %-os bér+járulék támogatással. Ehhez a foglalkoztatáshoz közvetlen
költséget számolhattunk el, melyből a munka elvégzéséhez szükséges munkaeszközök
kerültek megvásárlásra. Ősztől újabb támogatási lehetőséget kaptunk erre a foglalkoztatási
formára, melyben további 120 fő részére tudtunk munkát biztosítani, szintén 100 %-os
bér+járulék támogatással.
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A hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban az alábbi feladatokat tudtuk megvalósítani:
 közterületek tisztán tartása, levelek összegyűjtése, burkolt felületek pormentesítése, hó
és jég esetén síkosság-mentesítés, illetve virágágyások ásása, virág ültetés,
 konyhai kisegítői feladatok ellátása,
 intézményeink karbantartási feladatainak ellátása,
 intézményi takarítói feladatok ellátása,
 portás feladatok ellátása,
 hivatalsegéd, kézbesítői feladatok ellátása,
 adminisztratív feladatok ellátása,
 gondnoki feladatok ellátása.
Fenti feladatok ellátására a Foglalkoztatási Osztály által megítélt támogatási szerződés adatait
az alábbi táblázat mutatja:
Időtartam

2015.03.01-2015.08.31
2015.04.01-2015.08.31
2015.05.01-2015.08.31
2015.05.19-2015.08.31
2015.05.19-2015.08.31
2015.06.01-2015.08.31.
2015.06.17-2015.08.31
2015.07.15-2015.10.31
2015.09.01-2016.02.29
2015.11.01-2016.02.29
Összesen

Fő

42
20
20
3
3
1
1
181
20
100
391

Támogatási összeg (Ft)

15.601.293
7.990.322
5.340.128
646.860
646.860
188.667
154.364
52.862.006
15.590.832
37.326.076
136.347.408

Megítélt támogatás (%)

70
90
70
70
70
70
70
100
100
100

Startmunka Mintaprogram
A korábbi évekhez hasonlóan, a 2015-ös évben ismét lehetőséget kaptunk a „Startmunka
mintaprogram”-ok folytatására. E programok értékteremtő tevékenységek támogatásával
valósítanak meg a köz számára hasznos célkitűzéseket. Az alábbi projektekre pályáztunk:
 Mezőgazdasági program
 Belterületi közutak karbantartása
 Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása
 Mezőgazdasági földutak karbantartása
A mezőgazdasági program programelem a 2014. évről áthúzódva 2015. február 28-ig tartott,
majd 2015. március 16-tól 2016. február 29-ig folytatódott, 100%-os támogatással. A
mezőgazdasági program keretében 35 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk. A program
teljes költségvetése 54.640.419 Forint volt. Ebből munkabérre és járulékaira 37.522.931
Forintot, beruházási és dologi költségekre 17.117.488 Forintot használhattunk fel.
Önkormányzatunk szántóföldi gazdálkodásához szorosan kapcsolódik az állattenyésztés, a
földterületeinken konyhakerti növényi kultúrák termesztését valósítottuk meg. Fő profilunk a
növénytermesztés, azon belül is a kertészet, emellett juhtenyésztéssel is foglalkozunk. A
kertészeti kultúrában nevelt palántákat saját magunk állítjuk elő a Csallóközi utca végén lévő,
fűtetlen, kis és nagy légterű fóliasátrakban. Az itt megtermelt zöldségeket elsősorban saját
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önkormányzati konyhánkon használtuk fel, a megmaradt alapanyagokat savanyítottuk és egy
részét a szociálisan rászorult emberekhez juttattuk el.

TERMÉK/TERMÉNY MENNYISÉGI TERMÉK/TERMÉNY
MEGNEVEZÉSE
EGYSÉG
MENNYISÉGE

Zab

kg

7400

Lucerna

kg

12000

Kukorica

kg

8500

Kelkáposzta

kg

350

Zöldpaprika

kg

290

Uborka

kg

300

Paradicsom

kg

150

Sütőtök

kg

150

Sárgarépa

kg

350

Petrezselyem-gyökér

kg

200

Vöröshagyma

kg

50

Burgonya

kg

4500

Fűszerpaprika

kg

35

Cékla

kg

4000

Összesen:

kg

38275

A program lehetőséget adott az itt dolgozó közfoglalkoztatottaknak a mezőgazdasági
tevékenységek elsajátítására.
A belterületi közutak karbantartása programelem keretében 45 fő foglalkoztatására volt
lehetőségünk, akik járdajavítást, útpadkázást, kátyúzást és ágvágást végeztek. A program
teljes költségvetése 59 609 099 Forint volt, ebből munkabérre és annak járulékaira:
54 237 888 Forintot, anyagvásárlásra 5 371 211 Forintot lehetett fordítani.

4

Közút programunk végrehajtása során folytattuk az elmúlt években megkezdett munkákat,
amelyek fő eredményeként megújult közel 6 km járdaszakasz, 12 km útpadkáról került
elszállításra a felesleges föld saját üzemeltetésű traktorral (Önkormányzati Multicar), 10 km
útszakaszon kerültek levágásra a közútra belógó fák gallyai, saját tulajdonú ágvágók
használatával. Ezen felül 15 km útszakasz kátyúzását valósítottuk meg hidegaszfalttal,
valamint a tevékenység hatékony elvégzéséhez feltétlen szükséges volt a lapvibrátor
beszerzése is, mert így a hideg aszfaltot az előkészített kátyúba tömörítettük bele. A program
végrehajtása hozzájárult Békés város közúthálózatának a fejlődéséhez, ezáltal városunk
élhetőbb lett és a lakosság megelégedésére szolgált.
Az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása programunk keretében 15 fő
foglalkoztatására volt lehetőségünk, akik folyamatosan járták Békés város közterületeit, és
zsákokba gyűjtötték az elhagyott hulladékot. A hulladékgyűjtő zsákokat a program keretében
mi magunk gyártottuk, fóliatömlőből. A teljes költségvetés 19 720 267 Forint volt, ebből
munkabérre és járulékaira 16 918 164 Forintot, anyagvásárlásra 2 802 103 Forintot lehetett
fordítani. A program keretében összeszedett illegális hulladék mennyisége 49 tonna volt. Az
összegyűjtött hulladékot engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak adtuk át.
A mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében 35 fő foglalkoztatására volt
lehetőségünk. A teljes költségvetés 44 341 565 Forint volt, ebből munkabérre 39 530 856
Forintot, anyagvásárlásra 4 810 709 Forintot lehetett fordítani.
Békés Város Önkormányzata korábban nem vett részt mezőgazdasági földutak
rendbetételében, így ezen útkategóriába tartozó útjaink nagyon rossz állapotban voltak. A 35
fő feladata főként a felhízott padkák rendbetétele volt. A program során közel 35 km útjavítást
valósítottunk meg. A program végrehajtása hozzájárult a békési elhanyagolt mezőgazdasági
földutak rendbetételéhez, ezáltal városunk élhetőbb lett és a lakosság megelégedésére
szolgálhatott. Másrészről egy hasznos, értékteremtő munkát adtunk a korábban állástalan
személyek részére, ezáltal ők is visszakerülhettek a munka világába.
Fenti feladatok ellátására a Foglalkoztatási Osztály által megítélt támogatási szerződés adatait
az alábbi táblázat mutatja:
Időtartam

2015.03.16-2016.02.29
2015.03.01-2016.02.29
2015.03.01-2016.02.29
2015.03.01-2016.02.29
Összesen

Fő

35
45
15
35
130

Támogatási összeg (Ft)

54.640.419
59.251.018
19.720.267
44.066.667
177.678.371

Megítélt támogatás (%)

100
100
100
100

A Startmunka mintaprogramon belül új elemként pályáztunk a helyi sajátosságokra épülő
programelem elnevezésű támogatásra, ahol 81 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk. A
teljes költségvetés 107 972 370 Forint volt, ebből munkabérre 96 201 756 Forintot,
anyagvásárlásra 11 770 614 Forintot lehetett fordítani. A programnak három alrészlete volt:
 Hálófonás
 Betonelem gyártás
 Szelektív hulladék válogatása
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Az első alrészlet a sportháló fonás volt, amely mára már nagy hagyományokkal rendelkezik a
városban. Itt összesen 20 főnek tudtunk munkalehetőséget biztosítani, akik foci,- és kézilabda
hálót, teniszhálót, pálya elválasztó hálót gyártottak.
A második alprogram a betonelem gyártás volt, amely során 35 fővel 15.000 darab járdalapot
gyártottunk. Ezeket a lapokat mederburkoláshoz, illetve járdarakáshoz használtunk fel.
A harmadik alprogram a szelektív hulladékgyűjtés volt, ahol a válogatást és bálázást 26 fővel
valósítottuk meg. A lakosoktól a fóliazsákokba gyűjtött szelektív hulladékot szedtük össze.
Ennek nemcsak környezetvédelmi előnye és eredménye volt, hanem egy idő után a program
önfenntartóvá vált. A program során beszerzésre került egy szelektív válogató szalag, mely a
begyűjtött hulladék válogatására szolgált.
Összefoglalva a három alprogramunkat elmondható, mindegyik olyan munkát jelentett, amely
értéket teremtett, illetve hosszú távon fenntarthatóvá tehető.
Fenti feladatok ellátására a Foglalkoztatási Osztály által megítélt támogatási szerződés adatait
az alábbi táblázat mutatja:
Időtartam

2015.03.01-2016.02.29
Összesen

Fő

81
81

Támogatási összeg (Ft)

106.490.145
106.490.145

Megítélt támogatás (%)

100

Országos mintaprogram
A hajléktalan személyek munkába állásának elősegítését célzó Országos mintaprogramban 15
főt foglalkoztattunk. A program teljes költségvetése 22 535 883 Forint volt, melyből
munkabérre 15 766 783 Forintot, anyagvásárlásra 6 769 100 Forintot lehetett fordítani.
A program célja elsősorban a hajléktalan ellátás segítése volt. A programban résztvevők
nemcsak anyagi, hanem szociális aspektusa is igen jelentős, hiszen a rendszeres
munkavégzés, a helyes napirend, a fontos vagyok érzés nemcsak az idejük eltöltését jelenti,
hanem értékteremtésre irányul. Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központon keresztül szociális szakellátás keretében biztosítja a hajléktalan
személyek elátását. Fontos, hogy az intervallum legalább egy év legyen, mivel a hosszú távú
foglalkoztatás keretében lehetőségük van a társadalomba való visszaintegrálásukra.
A program során a következő részfeladatokat láttuk el: varrás, előkészítés, szappanfőzés,
brikett készítés.
A programban három fő terület volt:
 Elsőként 4 fő részvételével munkaruházatot és egyéb, a hajléktalan ellátásban
használatos ruhadarabokat, egyéb textiltermékeket varrtak a program során vásárolt
két ipari varrógéppel. A megvarrt munkaruhák nemcsak a hajléktalan ellátásban,
hanem az önkormányzat saját felhasználására is alkalmasak voltak:
o a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. részére 18 garnitúra védőruha,
o a Békési Polgármesteri Hivatal konyhája részére 16 db védőköpeny,
o a Zeneiskola részére 300 db cipővédő mamusz.
 A második programelemben különféle házi jellegű szappanokat készítettek diófalevél,
körömvirág, kamilla és fahéj főzetekből, 5 fő bevonásával. A 460 db szappan
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kereskedelmi forgalomba nem került, belső használatra készültek, formájuk az adott
alkalomhoz, ünnepekhez igazodott. A szappankészítéshez üstöt, üstházat és
gázpalackot vásároltunk.
A programban résztvevők kreatív tevékenységként Békésre jellemző madzagos üveget
tekertek, illetve részt vettek a városi naptár hajtogatásában, csomagolásában.
 A harmadik programelem a fabrikett készítése volt, mely 6 fő foglalkoztatásával
valósult meg. Ehhez a faapríték a már korábban beszerzett aprítógéppel készült. A
brikettálógép beszerzésével a meglévő alapanyagból préselés során olyan
tömörítvényt, fabrikettet kaptunk, mely a helyi intézményeink kazánjaiban elégetve a
fűtés költségeket jelentősen csökkenti.
Fenti feladatok ellátására a Foglalkoztatási Osztály által megítélt támogatási szerződés adatait
az alábbi táblázat mutatja:
Időtartam

2015.03.16-2016.02.29
Összesen

Fő

15
15

Támogatási összeg (Ft)

Megítélt támogatás (%)

22.535.883
22.535.883

100

A 2015. évi közfoglalkoztatás keretében havonta átlag 351 fő foglalkoztatása valósult meg.
Az év során 891 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási szerződést, mely nemenkénti bontásban
közel egyforma arányt mutatott: 402 fő nő és 489 férfi állt munkába.
Összegzés:
A „Start-munka mintaprogram”-ban vállalt kötelességeinket teljesítettük, az abban
megtermelt javakat hasznosítottuk (önkormányzati konyhán történő felhasználás, idegen
konyhán történő felhasználás, tartósítás, értékesítés, természetbeni juttatás, takarmányozás). A
programokban elvégzett feladatokról a programban foglalkoztatottak, illetve a lakosság
részéről pozitív visszajelzések érkeztek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi közfoglalkoztatásról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. április 20.
Izsó Gábor
polgármester

…………………………….
jogi ellenjegyző
……………………………..
pénzügyi ellenjegyző
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