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Tisztelt Képviselő -testü let!

Békés Város Ö nkormányzatának Képviselő -testü lete a 397/20 16. (XII. 09.) határozatával jó váhagyta a 2017.
év első félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint a 2017. áprilisi ü lésén tárgyalja a 2016. évi

kö zfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató t. A tájékoztató t az alábbiak szerint terjesztjü k a T. Képviselő

testü let elé.

A kő zfoglalkoztatás 2016. évi céljairó l és a kö zfoglalkoztatás szempontjábó l kiemelt telepü lések
meghatározásáró l szó ló , 1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány 2016. évre a

kö zfoglalkoztatás céljaként
a) a Start-munkaprogram folytatását, fokozatos kiterjesztését, hosszabb idő tartamú foglalkoztatási

lehető ség biztosítását;
b) az első dleges munkaerő -piacró l kiszorultak, kü lö nö sen a munkaerő -piacon halmozottan hátrányban

lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesü lő , illetve álláskeresési vagy szociális

ellátásra nem jogosult álláskereső k, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartó san munka nélkü l

lévő k (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekü ltek és oltalmazott

jogállásúak, a menedékjogró l szó ló tö rvény szerinti elismerést kérő személyek, valamint a kijelö lt

tartó zkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok, a roma nemzetiségű álláskereső k,

továbbá a Nemzeti Eszkö zkezelő Zrt. által műkö dtetett „ Határozott idejű bérleti szerző dés”

programban részt vevő álláskereső k) foglalkoztatásának és foglalkoztatható ságának nö velését

figyelembe véve az álláskereső k ü gyfél kategorizálási rendszerben tö rtént besorolását;

c) a kö zfoglalkoztatással érintettek, kü lö nö sen a b) pontban meghatározott célcsoportok munkaerő

piaci (re)integráció jához leginkább szü kséges és megfelelő , személyre szabott munkaerő -piaci

szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb kö rben való hozzáférését;

d) az értékteremtő , hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló , a telepü lés ö nfenntartását elő segítő

programok támogatását, valamint a nem megfelelő mentális, szociális, egészségi állapotú
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álláskereső k esetében a társadalmi beilleszkedést szolgáló , a célcsoport sajátosságait elő térbe
helyező kö zfoglalkoztatási programok indítását;

e) a természeti és épített kö rnyezet védelmét, a kulturális ö rö kség elemeinek megó vását, a
gondozatlan sírkertek rekonstrukció jának elő segítését, továbbá a vasúti pályaháló zat, iLletve az
Országos kö zútháló zat kö rnyezetének tisztántartását, karbantartását;

Oa helyben megtermelt termények felhasználásával — ideértve a szociális fö ldprogram megvaló sítását
is — a kö zétkeztetés minő ségének javítását, e tekintetben az ö nellátó , ö nfenntartó telepü lések
kVálakítását;

g) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek kö zreműkö désére fokozottan támaszkodva a
lakó népesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett kö zö sségi terek kialakítását;

h) a mező gazdasági hasznosításra alkalmas terü leteken és zártkerti terü leteken gazdaságosan
termelhető és piacképes mező gazdasági termékekre épü lő , a helyi sajátosságokat figyelembe vevő
fejlesztések megvaló sítását;

i) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integráció jának elő segítését;

j)a bü ntetés-végrehajtási intézetekbö l szabadultak társadalmi beilleszkedésének elő segítését;

k) a terü leti vízrendezési-, vízkár-elhádtási- és mező gazdasági vízhasznosítási feladatokban a
kö zfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását;

1)a terü leti munkaerő -piaci kü lö nbségek kiegyenlítését, valamint a kö zfoglalkoztatás során szerzett
jö vedelem által a kö zfoglalkoztatásban részt vevő k korábbi életminő ségének javítását;

m) az arra alkalmas kö zfoglalkoztatási programokban szociális szö vetkezetek alakításának
elő segítését, valamint a szociális szö vetkezetek mü kö dési feltételeinek javítását célzó
tevékenységek szakmai-mó dszertani támogatását, az e célra biztosított unió s források elérésének

elő segítését;

n) a vidék lakosságmegtartó képességének nö velését

határozta meg.

A kö zfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a kö zfoglalkoztatott
sikeresen vissza-, illetve bekerü ljö n az első dleges munkaerő piacra. A kö zfoglalkoztatás átmeneti
munkalehető séget biztosít azok számára, akiknek az ö nálló álláskeresése hosszúideje eredménytelen.

Békés Város Ö nkormányzata, a kormányzati szándékkal megegyező en a 2016-os évben is igyekezett minél
magasabb létszámban álláskereső ket bevonni a kö zfoglalkoztatásba, mely foglalkoztatással egyidejűleg a
családok anyagi helyzetén pró bált segíteni. A kö zfoglalkoztatás első dleges célja olyan munka biztosítása,
amely karbantartja a munkaerő t és értéket teremt. Az eredmények azt mutatják, hogy a 2012-ben
végrehajtott kö zfoglalkoztatási programok sikeresek voltak, hozzájárultak az elmaradott térségekben a
foglalkoztatás nö veléséhez, és az értékteremtés révén gyarapították a helyiek javait. Ezért a kormány úgy
dö ntö tt, hogy a Start-munkaprogramot 2013-ban az elő ző évi kö zfoglalkoztatás mintájára, azt
továbbfejlesztve folytatni kell. Igy az azt kö vető években is - egészen napjainkig - lehető séget adtak a
telepü léseknek, ezzel egy idő ben az álláskereső knek is. Célunk, hogy a kö zfoglalkoztatás keretén belü l
biztosítsunk munkalehető séget azoknak, akiknek munkaerejére a piacgazdaságnak pillanatnyilag nincs
szü ksége, mindenki számára elérhetö vé tegyü k a munkát, a tanulást, a piacgazdaságba való visszatérés
lehető ségét.

Békés Város Ö nkormányzata, a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) együ ttműkö dve folyamatosan kéri a munkaerő -
kö zvetítést a kö zfoglalkoztatás résztvevő i vonatkozásában. A 2015-ben induló projektek nagy része ismét a
kö vetkező évre áthúzó dó volt, a támogatás záró dátuma 2016. február 28.

A 2016. évi programok tervezésnél figyelembe vettü k az elő ző évi programok létszámát és a
munkavezető kkel egyeztetve felmértü k azon foglalkoztatottak munkaigényét, akiknek a munkájukkal meg
voltunk elégedve. A további létszámok feltö ltéséhez a saját nyilvántartásunkat használtuk, valamint a
Foglalkoztatási Osztály nyilvántartásába vett regisztrált álláskereső ket szó lítottuk meg.
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A Foglalkoztatási Osztálytó l folyamatosan kértü k a kö zvetítéseket. A Foglalkoztatási Osztály
osztályvezető je, Nemesné Mile Tímea és munkatársai igyekeztek a nyilvántartásukban lévő álláskereső ket a
kü lö nbö ző programjainkba irányítani.

Az év során a programokban folyamatos létszámhiány voltjellemző . illetve rendkívü l nagy volt a fluktuáció ,
ennek egyik oka, hogy sokan igyekeznek jobban fizető munkahelyet találni, valamint gyakori, hogy a
jö vedelembő l való letiltások miatt inkább az alkalmi munkát választják, vagy lakó helyváltozásra, Ú j
munkahelyre. stb. hivatkozva kö zö s megegyezéssel szerző dést bontanak. A nyári idő szakban a létszámhiány
egyre nagyobb számban mutatkozott, a nyári idénymunkák miatt. Az alábbiakban részletezzü k, hogy milyen
okokbó l nem vettek részt kö zfoglalkoztatásban a kö zvetített álláskereső k, illetve milyen okbó l kifolyó lag
lettek megszü ntetve a kö zfoglalkoztatási jogviszonyok.

2016. július hó napban 32 Fő kérte a jogviszonya megszü ntetését. A kö zfoglalkoztatottak által kö zö lt
indokok: más munkát talált (idénymunka), családi ok, egészségi állapot, betegség, elkö ltö zés.

2016. augusztus hó napban 10 Fő kérte a jogviszonya megszü ntetését, mert más munkát talált, amelyrő l
szerző dést vagy szándéknyilatkozatot csatolt. Ebben a hó napban a kö zvetítettek kö zü l 28 Fő kö zvetített
álláskereső ! azért nem tudtunk alkalmazni, meri 6 Fő a Foglakozás-egészségűgyi vizsgálat alapján
ideiglenesen nem volt foglalkoztatható , 12 Fő nyilatkozott, hogy más munkát talált, 8 Fő családi okokra
hivatkozva késő bb kívánt munkába állni, 2 Fő képzésre jelentkezett.
2016. szeptember hó napban a kö zvetített álláskereső k kö zü l ismét tö bben nem kívántak
kő zfoglalkoztatásban részt venni: I Fő azzal utasította vissza, hogy nem felel meg a felajánlott munka a
végzettségének, 3 Fő az általunk foglalkozás-egészségü gyi vizsgálatra kiadott beutaló t vissza sem hozta, I Fő
szü lés elő tt állt, 3 fő családi okok miatt nem vállalta a kő zfoglalkoztatást, 7 fő a foglalkozás-egészségü gyi
vizsgálat alapján ideiglenesen nem volt alkalmas, 7 Fő más munkalehető séget talált, 9 Fő t más programban
már alkalmaztunk, I Fő nem tudta bemutatni a végzettségét igazoló iratot, ezért nem tudtuk a képzésbe
bevonni, 2 Fő más képzésben kívánt részt venni, 2 fő más telepü lésre kö ltö zö tt, 2 Fő nem vállalta a
kö zfoglalkoztatást, és ezt nem indokolta. Határozott idő lejárta elő tt 12 Fő kérte a jogviszonyának
megszü ntetését, 9 fő munkaviszonyt létesített, I Fő nappali oktatás munkarendje szerinti iskolalátogatási
igazolást mutatott be, I Fö orvosi igazolást csatolt arró l, hogy a foglalkozás-egészségü gyi vizsgálaton nem
alkalmas minő sítést kapott, I Fő nem tudta megoldani a bejárást.
2016. októ ber hó napban a kö zvetített álláskereső k kö zü l II F5 nem állt munkába. 2 Fő foglalkozás-
egészségü gyi szakvélemény alapján nem volt foglalkoztatható . I Fő onosi kezelés alatt állt, 3 Fő az általunk
foglalkozás-egészségü gyi vizsgálatra kiadott beutaló t vissza sem hozta, I Fő - visszazuasíha a
kö zfoglalkoztatást - a kö zvetítő lapot a feleségével „ kü ldte vissza” , 4 Fő más munkát talált. Az
alkalmazásban álló k kö zü l 7 Fő kérte a kö zFoglalkoztatási jogviszony megszü ntetését, mert más munkát
talált.
2016. november-december hó napban a kö zvetített álláskereső k kö zü l 4 Fő a foglalkozás-egészségü gyi
vizsgálat alapján nem alkalmas vagy ideiglenesen nem alkalmas minő sítést kapott, 3 Fő képzésre
jelentkezett, I Fő más megélhetési forrásra hivatkozva nem vállalta a kö zfoglalkoztatást. 5 Fő más munkát
talált, I Fő családi okokra hivatkozott, I Fő ugyan válLalta, de munkavégzésre nem jelent meg a
kö zfoglalkoztatás kezdő napján, I fő Ú gy nyilatkozott, hogy bejelentett munkája van.

A kő zfoglakoztatáshoz nyújtható támogatásokró l szó ló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
ö nkormányzat, mint kö zfoglalkoztató részére kö zfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez nyújtható
támogatások:

• rö vid idő tartamú kö zfoglalkoztatás támogatása

• hosszabb idő tartamú kö zfoglalkoztatás támogatása

• országos kő zfoglalkoztatási program támogatása

Békés Város Ö nkormányzata hosszabb idő tartamú kő zfoglalkoztatásra és az abbó l eredeztethető Start
munkaprogramra, valamint Országos kö zfoglalkoztatási program támogatására nyújtott be pályázatot.
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1. Hosszabb idő tartamúkö zfoglalkaztatás

A hosszabb idő tartamú kö zfoglalkoztatással az ö nkormányzati és intézményi feladatok átmeneti kisegítését
igyekeztü nk megoldani, amely során az alábbi feladatokat tudtuk megvaló sítani:

• kö zterü letek tisztán tartása, levelek ö sszegyűjtése, burkolt felü letek pormentesítése, hó és jég esetén
síkosság-mentesítés illetve a virágágyások ásása, virágfiltetés,

• konyhai kisegítő i feladatok ellátása,

• intézményeink karbantartási feladatainak ellátása,

• intézményi takadtó i feladatok ellátása,

• portás, hivatalsegéd, kézbesítő i feladatok ellátása,

• adminisztratív feladatok ellátása

• gondnoki feladatok ellátása

• képzések megvaló sítása 215 Fő vonatkozásában (mező gazdasági munkás, alapkompetencia,
textiltermék ö sszeállító , kertész, betanított állatgondozó , savanyító )

Fenti feladatok ellátására fordított létszám és béűelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét, az alábbi
táblázat mutatja:

Idő tartam Fő Támogatási ö sszeg (Ft) Megítélt támogatás (%)
2015.12.31-2016.06.30 16 3.962.422 100

2016.02.01-2016.06.30 25 11.230.125 100

2016.03.01-2016.06.30 16 5.749.824 100

2016.03.01-2017.02.28 125 140.890.596 100

2016.09.26-2016.12.19 15 3.797.820 100

2016.12.05-2017.02.28. 101 18.511.319 100
2016.09.06-2016.11.30 42 10.290.877 100

Ö sszesen 341 194.432.983

2. Start-munkaprogram

2011-ben a Belü gyminisztérium az akkor hatályban lévő , kedvezményezett térségek besorolásáró l szó ló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű kistérségek, valamint a társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontbó l elmaradott, illetve az országos átlagot jelentő sen meghaladó
munkanélkü liséggel sújtott telepü lések jegyzékérő l szó ló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete
szerinti hátrányos helyzetű telepü lések ö nkormányzatai részére kö zfoglalkoztatási mintaprogramokat
indított. A kistérségi startmunka mintaprogramok alapjaiban a hosszabb idő tartamú kö zfoglalkoztatási
programok mintaprogrammá nyilvánított típusai, de speciális, a telepü lések fejlesztésével kapcsolatos
feladatok ellátására irányulnak, értékteremtő és szociális programelemekkel.

A kö zfoglalkoztatás 2016. évi céljairó l és a kö zfoglalkoztatás szempontjábó l kiemelt telepü lések

meghatározásáró l szó ló 1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat 3. pontjában a Kormány a kö zfoglalkoztatás
szempontjábó l kiemelt telepü léseknek minő sítette a kedvezményezett telepü lések besorolásáró l és a
besorolás feltételrendszerérö l szó ló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő
telepü léseket és a kedvezményezett járások besorolásáró l szó ló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6.

mellékletében szereplő , valamint a regionális szempontbó l kedvezményezett járások telepü léseit. Ez utó bbi
rendelet 3. mellékletében kedvezményezettjárásként szerepel a békési járás.

A korábbi évekhez hasonló an, a 2016-os évben ismét lehető séget kaptunk a Start-munkaprogramok
folytatására. A Startmunka-programok értékteremtő tevékenységek támogatásával való sítanak meg a kö z
számára hasznos célkitűzéseket. A program során az alábbi projektekre pályáztunk:

• Mező gazdasági program

• Kő zút háló zat javítása
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• Illegális hulladék lerakó helyek felszámolása

• Mező gazdasági utak rendbetétele

• Belvíz elvezetés

• Helyi sajátosságokra épü lő programelem

Mező gazdasági program programelem: A Start-munkaprogram mező gazdasági programeleme a 2015.
évrő l áthúzó dva 2016. február 28-ig tartott, majd 2016. március 2-tő L 2017. február 28-ig folytató dik, 100%-
os támogatással. A program keretében 30 fő foglalkoztatására volt lehető ségü nk. A teljes kö ltségvetés
43.037.811 Forint volt, ebbő l munkabérre és járulékaira 33.487.959 Forintot, beruházási és dologi
kö ltségekre 9.549.852 Forintot használhattunk fel.

Ő nkormányzatunk szántó fö ldi gazdálkodásához szorosan kapcsoló dik az állattenyésztés, a fó ldterü leteinken
konyhakerti nö vényi kultúrák termesztését való sítjuk meg. Fő profiLunk a nö vénytermesztés, azon belü l is a
kertészet, emellett juhtenyésztéssel is foglalkozunk. A kertészeti kultúrában nevelt palántákat saját magunk
állítjuk elő .

A mező gazdasági program állattenyésztési része 2016. évben hozta az elvárt eredményeket, ajuh szaporukat
és az értékesítés a ten’ekiek megfelelő en tö rtént. A nö vénytermesztésben az idő járás viszontagságai miatt
tö bb esetben nem sikerü lt az elsö vetés, kü lö nö sen a kis mennyiségben vetett kultúrákban, ezért mó dosítani
kellett a vetéstervet. A megtermelt kis mennyiségű zö ldségfélék szociális és saját felhasználási célokat
szolgá]tak. A kukorica a rossz talajadottságok és a csapadékos nyár miatt nem hozott termést. Jó l sikerü lt
viszont a kalászosok vetése, melybő l a tritikálé értékesitésre kerü lt. Szép eredményeket értü nk el lucema és
gyepszéna betakadtásában. Ennek eredményként a juhok téli szálastakarmánya és almozására a gyepszéna
biztosított volt. A programidő szak legelején országos kezdeményezésre elindított kender program a
tapasztalatok és a kö zponti koordináció hiánya miatt veszteséget termelt. A művelés alávont, csaknem 3
hektáros terü letrő l nyert kendermag értékesítésbő l származó bevétel messze alatta maradt a termesztés
kö ltségeinek.

A program lehető séget adott az itt dolgozó kö zfoglalkoztatottaknak a mező gazdasági tevékenységek
elsajátítására.

L Mennyiség Felhasználás
Termék Mértékegység terve- .. szoci- .. I É rtékesítés

menevezésc zett
sajat

ál’s
sajat r mennyisé bevétel (Ft)

Barany
db 46 64 64 I 347 000

(ertekesites)
készIetI2n van, felhasz

.. . kg 106 7 núlúsa ö nkumnyzati
Fuszerpaprika rcndctvenycklwz

. mázsa 45 8 8
Burgonyafelek

kg O 200 200 164301
Kendentag

mázsa O 390 390Lucema
Kalászos

mázsa O 14 14 461 000
(tntikale)
Kalászos (zab)

mazsa 25 10

Káposztafélék
mazsa 80 10 10

1 972_301

Kö zútháló zat javítása programelem keretében 30 fő foglalkoztatására volt lehető ségü nk, akik járdajavítást,
útpadkázást, kátyúzást és ágvágást végeztek. A program teljes kö ltségvetése 39.663.648 Forint volt, ebbő l
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munkabérre 36.578.559 Forintot, anyagvásárlásra 3.085.089 Forintot lehetett Ibrdítani. Ö nerő ként ö sszesen
154.254 Forintot kellett biztosítanunk.

Kö zút programunk végrehajtása során folytattuk az elmúlt években megkezdett munkákat. Ennek
eredményeként megújult kö zel 6 km járdaszakasz, 12 km útpadkáró l kerü lt elszállításra a felesleges Fö ld
saját ü zemeltetésű traktorral (Onkormányzati Multicar), és 10 km útszakaszon kerü ltek levágásra a kö zútra
beló gó fák gallyai saját tulajdonú ágvágó k használatával, továbbá15 km útszakasz kátyúzását való sítottuk
meg hidegaszfalttal.

A program végrehajtása hozzájárult Békés város kö zútháló zatának fejlő déséhez, ezáltal városunk élhető bb
lett, mely a lakosság megelégedésére szolgált. Másrészrő l egy hasznos értékteremtő munkát adunk a
korábban állástalan személyek részére, ezáltal ő k is visszakerü lhettek a munka világába.

Az illegális hulladék lerakó helyek felszámolása programunk keretében 15 fő foglalkoztatására volt
lehető ségü nk, akik folyamatosan járták Békés város kö zterü leteit és az elhagyott hulladékokat zsákokba
szedték, amelyeket jelen program keretében saját magunk gyártottunk fó liatö mlő bő l. Az ö sszegyűjtö tt
hulladékot engedéllyel rendelkező kö zszolgáltató nak adtuk át. A program másik nagy terü lete a városbó l
kivezető forgalmas kö zutak, amelyeket heti rendszerességgel jártunk át. A program során 18 000 darab
zsákot gyártottunk és 90 tonna hulladék ö sszeszedését való sítottuk meg. A program végrehajtása hozzájárult
Békés város tisztaságához, ezáltal városunk élhető bb lett, ami a lakosság megelégedésére szolgált.

A teljes kö ltségvetés 19.515.727 Forint volt, ebbő l munkabérre 16.856.855 Forintot, anyagvásárlásra
2.658.872 Forintot lehetett fordítani.

Mező gazdasági fdldutak karbantartása programelem keretében 30 fő foglalkoztatására volt lehető ségü nk.
A teljes kö ltségvetés 39.969.002 Forint volt, ebbő l munkabérre 34.925.578 Forintot, anyagvásárlásra
5.043.424 Forintot lehetett fordítani. Onerő ként ö sszesen 252.171 Forintot kellett biztosítanunk.

Békés Város Ö nkormányzata immár a második évben szervezte a mező gazdasági fö ldutak rendbetételét.
Ezen útkategó riába tartozó útjaink az idő járás viszontagságai miatt folyamatosan rossz állapotban vannak. A
kö zfoglalkoztatottak feladata volt a felhízott padkák rendbetétele. Vannak olyan terü letek, ahol az egész
útszakasz kerü lt javításra, valahol pedig csak a hibák lettek javítva. Az elmúlt évben feladatunk volt a rossz
állapotú utakró l való fö ld elhordása, kő zúzalékkal való borítása, amelyhez nélkü lö zhetetlen volt a traktor,
pó tkocsi használata. A rossz állapotú Fó ldutak rendbetétele során bakbátakat alakítottak ki a munkások,
melyet gréderrel legyalultak. A mező gazdasági fö ldutak az idő járásnak és a folyamatos igénybevételnek
vannak kitéve, állaguk romlik, ezértjavításuk folyamatos volt.

Belvízelvezetés programelem keretében 30 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást. A program teljes
kö ltségvetése 40.375.406 Forint volt, melybő l munkabérre 36.275.592 Forintot, anyagvásárlásra 4.099.814
Forintot lehetett fordítani. Onerő ként ö sszesen 204.990 Forintot biztosítottunk.

A program során az eddigi évekbez hasonló an folytattuk a belvízelvezető csatornák tisztítását, nyílt árkok
takarítását, burkolását, csatornák kiépítését. Békés város kö zigazgatási terü letén kö zel 200 km
belvízelvezetö található , amelyek folyamatos tisztítása szü kséges, az esetleg bekö vetkező károk elhárítása
érdekében. Ez a nagy mennyiségű belvízelvezető csatorna számos problémát jelent a lakosságnak és az
ö nkormányzatnak, amelyeket csak nagy létszámú kö zfoglalkoztatással tudunk orvosolni. A
belvízprogramunk fő bb eredményei, hogy 35 000 fm nyílt árkot tisztítottunk meg, mintegy 500 méteren
csatornák kerü ltek kiépítése. A program során 5000 M csatornaháló zatot tisztítottunk meg.

Fenti feladatok ellátására fordított létszám és bérfelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét, az alábbi
táblázat mutatja:
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A program ö sszes
Létszám Megítélt

Idő tartam Program neve tervezett kö ltsége
(fő ) támogatás (%)

(Ft)

Bér 100%,
2016.03.02-2017.02.28 Mező gazdaság 30 43.540.430

Anyag_94,9%

Bér 100%,
2016.03.02-2017.02.28 Kö zútháló zat javítása 30 39.663.648

Anyag_94,9%

2016.03.02-2017.02.28
Illegális hulladéklera-

15 19.515.727
Bér 100%,

kó helyek felszámolása Anyag 100%

Mező gazdasági rdld- Bér 100%,
2016.03.02-2017.02.28 30 39.969.002

utak karbantartása Anyag 94,9%

Bér 100%,
2016.03.02-2017.02.28 Belvízelvezetés 30 40.375.406

Anyag 94,9%

Ö sszesen 135 183.064.213

A Startmunka programon belü l Ú j elemként, elő szö r pályáztunk, a „ Helyi sajátosságokra épü lő

programok” elnevezésű támogatásra, melyben háló fonást, betonelem gyártást és szelektív hulladék

gyűjtését, válogatását láttuk el.

A programban 80 fő foglalkoztatására volt lehető ségü nk. A teljes kö ltségvetés 111.275.079 Forin! volt,
ebbő l munkabérre 94.199.705 Forintot, anyagvásárlásra 17.075.374 Forintot lehetett fordítani. Onerő t

ö sszesen 2.134.420 Forintot biztosítottunk.

A helyi sajátosságra épü lő program első alrészlete a sportháló fonás volt, amely tevékenység mára már nagy

hagyományokkal rendelkezik a városban. Itt ö sszesen 20 fő nek tudtunk munkalehető séget biztosítani, akik

foci,- és kézilabda háló t, teniszháló t, pályaelválasztó háló t gyártottak.

A második alprogramunk a betonelem gyártás volt, amely során 35 fő vel 14.192 darab járdalapot illetve 225

darab oszlopot gyártottunk. Ezeket alapokat mederburkolásra, illetvejárdarakáshoz használtuk fel.

A harmadik alprogram a szelektív hulladékgyűjtés volt, ahol a válogatást és bálázást 25 fő vel való sítottuk

meg. A lakosoktó l a fó liazsákokba gyűjtö tt szelektív hulladékot szedtü k ö ssze, melynek nemcsak
kö rnyezetvédelmi elő nye és eredménye volt, hanem egy idő után a tevékenység ö nfenntartó vávált.

Ö sszefoglalva a három alprogramunkat elmondható , mindegyik olyan munkát jelentett, amely értéket

teremtett, illetve hosszútávon fenntartható vátehető .

Fenti feladatok ellátására fordított létszám és bérfelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét, az alábbi

táblázat mutatja:

Idő tartam Fő
A program ö sszes kö ltsége

Megítélt támogatás (%)

2016.03.02-2017.02.28 80 111.275.079 Bér 100%, Anyag 87,5%

Ö sszesen 80 111.275.079

7



Elő terjesztés Békés Város Képviselő -testü lete 2017. április 27-i ü lésére

3. Országos kö zfoglalkoztatás

A program célja első sorban a hajléktalan ellátás segítése volt. A programban résztvevő k nemcsak anyagi,
hanem szociális aspektusa igen jelentő s. hiszen a rendszeres munkavégzés, a helyes napirend, a fontos
vagyok érzés nemcsak az idejü k eltö ltését jelenti, hanem értékteretntésre is irányul. A Békés Városi
Szociális Szolgáltató Kö zpont 50 ró hajLéktalan személy részére nyújt személyes gondoskodást nyújtó
szociális szakellátást. Fontos, hogy a program intervalluma legalább egy év tegyen, mivel a hosszú távú
foglalkoztatás keretében lehető ségü k van a társadalomba való visszaintegrálásukra.

A hajléktalanok munkába állásának elő segítését célzó országos mintaprogramban
• textilvarrás

• szappanfő zés

• granulátum, faapdték készítés
feladatokat láttuk cl, 15 Fő hajléktalan személy foglalkoztatásával. A program teljes kö ltségvetése
21.907.636 Forint volt. melybő l munkabérre 16.407.510 Forintot és anyagvásárlásra 5.500.126 Forintot
lehetett fordítani.

Programunk során folytattuk a már korábban is jelen lévő tevékenységeinket, a varrást, a szappanfő zést és a
faapríték készítését. A varrás során számos textiltermékeket, munkaruházatot, és a hajléktalan ellátásban
használatos ruhadarabokat készítettü nk. Védő wháiatbó l két garnitúra készü lt, 60 garnitúra ágyneműt illetve
60 darab lepedő t varrtunk a hajléktalan ellátásra. A szappanfő zés során folytattuk a kü lö nbö ző házi jellegű
szappanok készítését, dió falevél, kö rö mvirág, kamilla, fahéj fő zetekbő l 226 darab készü lt, saját
felhasználásra. A program idő tartama alatt 29.886 kg brikettet gyártottunk, amit helyi intézményeink
fűtésére használtunk fel, ezzel is csö kkentve a fűtési kö ltségeinket. Egy nagy kapacitású faapdtó berendezés
kerü lt megvásárlásra, amely a brikettálást segítette elő .

Fenti feladatok ellátására fordított létszám és bérfelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét a
kö vetkező táblázat mutatja:

Idő tartam Fő Támogatási ö sszeg (Ft) Mcgítélt támogatás (%)
2016.03.01-2017.02.28 15 I 21.907.636 100

Ö sszesen 15 21.907.636

OsszeEzés:

A 2016. január I. napjátó l 2016. december 31. napjáig 1.094 fő vel kö tö ttü nk kö zfoglalkoztatási szerző dést.

A programokban foglalt kö telezettségeinknek eleget tettü nk. A 2016. évi Start-munkaprogramban vállalt
kö telességeinket teljesítettü k, az abban megtermelt javakat hasznosítottuk (értékesítés, természetbeni
juttatás, takarniányozás, bárány értékesítés). A programban foglalkoztatottak illetve a lakosság részérő l
pozitív visszajelzések érkeztek a programokban elvéett feladatokró l. A programok 2016. évi pénzü gyi
teljesítési adatait az elő terjesztés mellékletében mutatjuk be.

Kérem a Tisztelt Képviselő -testü lettö l az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat;

Békés Város Ö nkormányzatának Képviselő -testü lete a 2016. évi kö zfoglalkoztatással kapcsolatos
beszámoló t tudomásul veszi.

Határidő : azonnal

Felelő s: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. április 17.

I..

er

Jogi ellenjegyző

pénzü gyi e5jpgyző
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Kö zfoglalkoztatási programok pénzü gyi leljesítési adatai 2016-ban

forintban
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Bevételek

Á llami támogatás 42 788 259 105 400317 29 904 539 25 150 095 34 035 735 194 432 983 18 244 009

Saját műkö dési bevétel I 972 301

Tárgyi eszkö z értékesítés 106 667

Bevételek ö sszesen 44 867 227 105 400 317 29 904 539 25 150 095 34 035 735 194 432 983 18 244 009

Kiadások

Személyi jellegű kiadások
28 277 147 87 800492 26 009 717 20 258 843 28 174 071 179 505 022 12 743 884

és jáwlékok

Dologikiadúsok 10830300 17599825 4099814 2285837 3544411 12209820 5500 125

Tárgyi eszkö z beszerzés 3787203 2631 600 2 112510

Felújítások 5 239 989

Kiadások Ö sszesen 48 134 640 105 400 317 30 109 531 25 186 280 31 718 482 193 827 352 18 244 009


