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Közfoglalkoztatási beszámoló 2017.

Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/20 17. (111. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint
o Kormány e’etért azzal. hog a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni
szükséges. A ;iza’ar gazdaság helyzetének erősödésével ci Kormány lehetőséget tereitit a
közfoglalkoztatottakpiaci alapú mzokavállalására. Mindezek mellett a Kormány megerősíti azon szándékát,
amely szerint a szociális szövetkezetek működését támogatja. A Kormány ezen célok elérése érdekében

1. felhívta a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg és teremtse meg
feltételeit annak, hogy

a) a közfoglalkoztatott részére a munkahelykereséssel kapcsolatos tömegközlekedési eszköz
igénybevételével felmerült indokolt helyi és helyközi utazási költség kerüljön megtédtésre,

b) a 25 év alatti személyek abban az esetben kerülhessenek csak bevonásra a közfoglalkoztatási
programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program
nem kínál számukra reális egyéb lehetőséget,

c) azon személyek, akik várhatóan képesek önállóan elhelyezkedni, ne kerülhessenek bevonásra a
kőzfoglalkoztatási programba, csak abban az esetben, ha

ca) a járási (Fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három a]kalommal — a
munkáltató oldalán felmerülő okból — sikertelen volt vagy
eb) 3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára
megfelelő állást felajánlani,

d) a szakképzettséggel rendelkezők csak abban az esetben kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatási
programokba, ha

cIa) ajárási (fővárosi kerületi) hivatal közvetitési kísérlete három alkalommal sikertelen volt
a munkáltató oldalán felmerülő okból vagy
db) 3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára
megfelelő állást felajánlani,

e) a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók közfoglalkoztatási programokba történö időszakonként
visszatérő bevonása kerüljön kizárásra Úgy, hogy 2018. június 1-jétől felmenö rendszerben, három
éves időszakon belül a közfoglalkozatási jogviszonyban eltőlthető maximális időtartam egy év
legyen, kivéve, ha a versenyszféra nem kínál reális munkalehetőséget az egyénnek, tehát önhibáján
kívül nem tud elhelyezkedni;

A Kormánya közfoglalkoztatás 2017. évi céljaiként
a) az elsödleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének

ösztönzését;
b) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetöség biztosítását az

alacsony iskolai végzettségü, és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők
számára;

c) az elsődleges munkaeröpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban
lévö foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális
ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül
lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és
oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők, továbbá a Nemzeti Eszkőzkezelő Zrt.
által müködtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” programban részt vevő álláskeresők)
foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, űgyelembe véve az álláskeresők ügyfél
kategodzálási rendszerben történt besorolását;

d) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a c) pontban meghatározott célcsoportok — azon belül
is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16—18 év közötti korosztály — munkaerőpiaci (re)integrációjához
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Leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és
képzésekhez való minél szélesebb körben való hozzáférését;

e) a mentális, szociális, egészségi okból foglalkoztatásba nehezen bevonható álláskeresők számára
speciális közfoglalkoztatási programok támogatását;

D az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon a)apuló, a település önfenntartását elősegítő
programok támogatását;

g) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség elemeinek megóvását, a
gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az
Országos közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását;

h) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minöségének javítását, e
tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását;

i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a
lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását;

j) a mezőgazdasági hasznositásra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan
termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre
épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztések megvalósítását;

k) aroma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;
1) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elösegítését;
m) a területi vizrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a

közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását;
n) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami

tulajdonban lévő területek tisztántartását;
o) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását;
p) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlitését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett

jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;
q) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának

elősegítését. valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó
tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének
elősegítését;

r) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozta meg.

A kőzfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a kőzfoglalkoztatott
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás átmeneti
munkalehetöséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideje eredménytelen.

Békés Város Önkormányzata - a kormányzati szándékkal megegyezően - a 2017-es évben is igyekezett
minél magasabb létszámban a jogszabályi feltételeknek megfelelő álláskeresőket bevonni a
közfoglalkoztatásba, amely foglalkoztatással egyidejűleg a családok anyagi helyzetén próbáLt segíteni. A
közfoglalkoztatás elsődleges célja olyan munka biztosítása, amely karbarnartja a munkaerőt és értéket
teremt. Célunk, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül biztosítsunk munkalehetőséget azoknak. akiknek
munkaerejére a piacgazdaságnak pillanatnyilag nincs szüksége, mindenki számára elérhetővé tegyük a
munkát, a tanulást, a piacgazdaságba való visszatérés lehetőségét. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a
közfoglalkoztatotti állományban is érzékelhető.

Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) együttműködve folyamatosan kéri a munkaerő-
közvetítést a közfoglalkoztatás résztvevői vonatkozásában. A 2017-ben induló projektek nagy része ismét a
következő évre áthúzódó volt, a támogatás záró dátuma 2018. február 28. napja.

A 2017. évi programok tervezésnél az előző évi programok létszámát vettük Figyelembe és a munkavezetők
felmérték azon foglalkoztatottak municaigényét, akiknek a munkájukkal meg voltak elégedve. A további
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létszámok feltöltéséhez a saját nyilvántartásunkat használtuk, valamint a Foglalkoztatási Osztály
nyilvántartásába vett regisztrált álláskeresőket szólítottuk meg.

A Foglalkoztatási Osztálytól folyamatosan kértük a közvetítéseket. A Foglalkoztatási Osztály munkatársai
igyekeztek a nyilvántartásukban lévő álláskeresőket a különböző programjainkba irányítani. Az év során a
programokban folyamatos létszámhiány volt jellemző, különösen a nyári idénymunkák időszaka alatt. A
létszámok feltöltése során, a közvetített álláskeresőkkel kapcsolatban továbbra is problémát okoztak az
alábbiak:

• a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton nem alkalmas vagy ideiglenesen nem alkalmas minősítést
kapnak,

• családi okra vagy egészségi állapotra hivatkozással nem vállalják a közfoglalkoztatásban részvételt,
• a közfoglalkoztatási bérre adók módjára letiltást és végrehajtást lehet foganatosítani, ezért a

tartozással rendelkezők inkább az alkalmi munkát választják,
• közvetítéskor más munkahellyel kötött, határozott időre szóló munkaszerzödést vagy

szándéknyilatkozatot hoznak magukkal.

Fennálló közfoglalkoztatási jogviszony esetén tapasztalható, hogy több foglalkoztatott más településre
költözik az év során, olyan távolságra, hogy munkába járása ezt követően nem megoldható, illetve a nyári,
főként mezőgazdasággal kapcsolatos idénymunkák időszakában is többen kérik közfoglalkoztatási
jogviszonyuk megszüntetését, vagy fizetés nélküli szabadság engedélyezését. 25 év alatti személyeket — a
jogszabályi szigorítás miatt — minimális esetben tudtunk bevonni közfoglalkoztatási programba, fennálló
jogviszonyt ilyen okból megszüntetnünk nem kellett.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
önkormányzat, mint közfoglalkoztató részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez nyújtbató
támogatások:

• rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása,
• hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása,
• országos közfoglalkoztatási program támogatása.

Békés Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra és az abból eredeztethető Start
munkaprogramra, valamint országos közfoglalkoztatási program támogatására nyújtott be pályázatot.

1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással az önkormányzati feladatok átmeneti kisegitését igyekeztünk
megoldani. Támogatási szerződéssel az első ütemben 2017. március 1-től 2017. augusztus 31-ig 111 fő,
majd újabb kérelem alapján 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig 100 fő foglalkoztatását hagyta jóvá a
Foglalkoztatási Osztály. Az év során a programelem betöltött átlaglétszáma 94 fő volt.
A támogatási szerződések keretein belül az alábbi feladatokat tudtuk megvalósítani:

• közterületek tisztán tartása, levelek összegyűjtése, burkolt felületek pormentesítése, hó és jég esetén
sikosság-mentesítés illetve a virágágyások ásása, virágültetés,

• takadtói feladatok ellátása,
• konyhai kisegítői feladatok ellátása,
• kézbesítői feladatok ellátása,
• adminisztratív feladatok ellátása.
• sportháló fonás,
• savanyítás.

A közterületi munkák végrehajtási munkálatainak felelőse a Békési Kommunális és Szolgáltató Kit (a
továbbiakban: BKSZ Kft.) volt, a további feladatok végrehajtását Békés Város Onkormányzata koordinálta.
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Fenti feladatok ellátására fordított létszám és bérfelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét. az alábbi
táb]ázat mutatja:

Hónap Létszám Támogatási összeg (Ft) Megítélt támogatás (%)
2017.január 116 10.712.961 100
2017. február 115 10.863.750 100
2017. március 107 9.607.582 100
2017. április 104 9.187.896 100
2017. május 96 8.712.271 100
2017.június 90 8.157.802 100
2017.július 90 8.106.138 100
2017. augusztus 88 8.135.634 100
2017. szeptember 81 7.563.744 100
2017. október 79 7.055.690 . 100
2017. november 83 7.432.000 100
2017. december 82 7.592.297 100
Összesen —94 103.127.765 100

Önkormányzatunk részére a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás második ütemében 3.740.456 Ft
támogatást hagyott jóvá a Foglalkoztatási Osztály. A támogatás mértéke a második ütemben benyújtott és
jóváhagyott bérköltség 7,88 %-át biztosította a kérelmünkben meghatározott közvetlen- és anyagköltségre.
A közvetlen költség összegéből munka- és védőruhát, védöitalt, kisebb munkaeszközöket, valamint sikosság
mentesítő anyagokat vásároltunk.
Onkormányzatunk a 2017-es évben 108 fő beiskolázását vállalta a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében. A megvalósításhoz 100%-os támogatást hagyott jóvá a Foglalkoztatási Osztály. A
közfoglalkoztatás területén, a kormányzati szándékot figyelembe véve igyekeztünk a városunkban élő
álláskeresőket képzésekbe bevonni, ezzel utat nyitni számukra a szabad munkaerő piac felé, az alábbi
képzéseket megvalósítva:

• általános iskola 7. osztályának elvégzése,
• alapkompetencia,
• textiltermék összeállító.
• kertész,
• betanított állatgondozó,
• savanyító.

A képzésre fordított létszám és bérfelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét az alábbi táblázat
mutatja:

Hónap Létszám Támogatási összeg (Ft) Megítélt támogatás (%)
2017. január 50 4.062.865 100
2017. február 70 4.612.911 100
2017. március 106 6.063.225 100
2017. április 58 3.989.877 100
2017. május 43 3.260.060 100
2017. június 27 998.279 100
2017.július 9 757.865 100
2017. augusztus 9 581.703 100
2017. szeptember 6 420.748 100
2017. október 3 23.915 100
Összesen 381. 24.771.448
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2. Start-munkaprogram

201 t-ben a Belügyminisztérium az akkor hatályban lévő. kedvezményezeh térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű kistérségek. valamint a társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az Országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete szerinti hátrányos helyzetű települések önkormányzatai részére közfoglalkoztatási
mintaprogramokat indított. A kistérségi startmunka mintaprogramok alapjaiban a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá nyilvánított típusai, de speciális, a települések fejlesztésével
kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak, értékteremtő és szociális programelemekkel.

A közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt település a kedvezményezeh települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/20 15. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő
települések és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. CXI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6.
mellékletében szereplö, valamint a regionális szempontból kedvezményezett járások települései. Ez utóbbi
rendelet 3. mellékletében kedvezményezett járásként szerepel a békési járás.

A korábbi évekhez hasonlóan, a 2017-es évben ismét lehetőséget kaptunk a Start-mwikaprogramok
folytatására. A Stadmunka-programok értékteremtő tevékenységek támogatásával valósitanak meg a köz
számára hasznos célkitűzéseket. A program során az alábbi projektekre pályáztunk:

• Mezőgazdasági program
• Közút hálózat javítása
• Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása
• Mezőgazdasági földutak rendbetétele
• Belvíz elvezetés
• Helyi sajátosságokra épülő program, melyben a szelektív hulladékgyűjtés valamint a betonelem

gyártás programelemeket kívántuk megvalósítani.

A Start-munkaprogramok programelemeinek végrehajtása a BKSZ Kft. keretein belül történik. A
részletek ismertetése előtt a végrehajtás részéről megjegyezni kívánjuk, hogy a programok közül a közút
hálózat javítása, az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, illetve a mezőgazdasági földutak
rendbetétele programokban végzett munka tartós - több évre kiható - értéket nem tud biztosítani, amely
indokai a következők:

• az illegális hulladék mennyisége folyamatosan újratermelödik,
• a mezőgazdasági utak állapota szezonálisan és az időjárástól függően változik (romlik),
• a belterületi utak karbantartását jelentő kátyúzás az utak általános rossz állapota miatt minden

esetben csak ideiglenes, újra és újra végrehajtandó munkát jelent.
Az értékteremtés helyett ezekben a programokban a szinten tartás lenne a megfelelőbb kifejezés.

Mező2azdasái program Iro%ramelem: A Start-munkaprogram mezőgazdasági programeleme a 2016.
évről áthúzódva 2017. február 28-ig tartott, majd 2017. március 2-tői 2018. február 28-ig folytatódik, 100
%-os támogatással. A program keretében 30 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk, az év során a betöltött
átlaglétszám 25 fő volt. A teljes költségvetés 49.746.159 Forint volt, ebből munkabérre és járulékaira
34.939.488 Forintot, beruházási és dologi költségekre 14.806.671 Forintot használhattunk fel.

Önkormányzatunk szántóföldi gazdálkodásához szorosan kapcsolódik az állattenyésztés, földterületeinken
konyhakerti növényi kultúrák termesztését valósítjuk meg. Fő proflunk a növénytermesztés, azon belül a
kertészet, emellett juhtenyésztéssel is foglalkoztunk. A kertészeti kultúrában nevelt palántákat saját magunk
állítjuk elő.
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A mezőgazdasági program állattenyésztési része a 2017. évben nem hozta az elvárt eredményeket, a
bárányok értékesítése a piac rossz felvevőképessége miatt a tervezett alatt teljesült. Az állomány fdssítésére
is szükség lett volna (kos és anyajub vásárlás). A legelőterület csökkenése és az előbb felsorolt okok miatt a
képviselő-testület döntése értelmében a juhászatot felszámoltuk. A nyáj értékesítéséből származó bevétel
visszaforgatásra került a programba, el nem számolható kiadásokat finanszíroztunk belőle. A szántóföldi
kultúrákból a zab a várt eredményt hozta, a kukorica és a tritikálé terméseredménye a terven felül teljesült.
A megtermelt zab teljes mennyisége ajuhok takarmányozására került felhasználásra. A konyhakerti kultúrák
terén 2017-ben törekedtünk a kevés ás nagy területü növényi kultúrák termesztésére. Igy a füszerpaprika
terméseredménye a vámál jobban alakult, ami alátámasztotta azt az elképzelésünket, hogy ez a növényfajta
hatékonyan ás jó ár/költség arányban termeszthetö.

A program többek között lehetőséget adott az itt dolgozó közfoglalkoztatottaknak a mezőgazdasági
tevékenységek elsajátítására, melyet saját háztartásukban is tudnak alkalmazni. Az alábbi táblázatban a
2017. évi terméseredményeket mutatjuk be.

pe(retselyem gvöktr 120 125 O O 125 O
örült fűszerpaprika kt 20 265 O O 265 395 257
zöldbab ki 80 80 80 O O O
sárgarépa kg 120 130 130 O O O
cékla kg 300 250 O O 250 277 624
kukorica (csemege. takarmány) kg I 000 9 000 O 0 9 000 356 450
bárány db 30 27 O 0 27 524 52t
tritikálé 50 90 O O 90 376 450
vöröshagyma kg 200 200 200 O O O
fokhagyma kg 30 30 30 O O O
kender kg 100 150 O O 150 119500
burgonya kg I 500 I 500 I 500 O O O
gépszín, kocsiszín áb I I O I O O

Mrn(..tp.(1s4iw

Közúthálózat javítása proramelem keretében 15 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk, az év során a
programelem betöltött átlaglétszáma 14 Fő volt, akik járdajavítást, útpadkázást, kátyúzást ás ágvágást
végeztek. A program teljes költségvetése 20. 15X.867 Forint volt, ebből munkabérre 17.241.096 Forintot,
anyagvásárlásra 2.917.771 Forintot lehetett fordítani. Onerőt biztosítani nem kellett.

Közút programunk főbb feladatai, eredményei: az utak padkázása 22 250 fm, járdajavítás 6 328 in, útalapos
utak kátyúinak rendbetétele és a közútra belógó fák gallyainak levágása 10 850 fh volt. A program
végrehajtása hozzájárult Békés város közúthálózatának fejlődéséhez, ezáltal városunk élhetőbb lett, mely a
lakosság megelégedésére szolgált. Másrészről egy hasznos, értékteremtő munkát adtunk a korábban munka
nélkül lévő személyek részére, ezáltal ök is visszakerülhettek a munka világába.

Az ilIcEális hulladék lerakóhelyek felszámolása progyamelem keretében 30 fő foglalkoztatására volt
lehetőségünk. Az év során a programelem betöltött átlaglétszáma 24 Fő volt, akik folyamatosan járták Békés
város közterületeit és heti rendszerességgel a városból kivezető forgalmas közutakat. Az elhagyott
hulladékokat a program során legyártott zsákokba gyűjtötték össze, az így keletkezett hulladékot engedéllyel
rendelkező közszolgáltatónak adtunk át. A program során 18 000 darab zsákot gyártottunk önerőből, 55
tonna hulladékot szedtünk össze és ártalmatlanítottunk. A program végrehajtása hozzájárult Békés város
utcaképének rendezettségéhez, ezáltal városunk élhetőbb lett, ami a lakosság megelégedésére szolgált.

zab q 101 O O OIG l0
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A teljes költségvetés 40.493.597 Forint volt, ebből munkabérre 37.006.488 Forintot, anyagvásárlásra
3.312.754 Forintot lehetett forditanj. Öneröként összesen 174.355 Forintot kellett biztosítanunk.

A mezőEazdasá%i fóldutak karbantartása proramelem keretében IS fö foglalkoztatására volt
lehetőségünk, az év során a betöltött átlaglétszám 8 fő volt. A teljes költségvetés 20.156.789 Forint volt,
ebből munkabérre 18.540.948 Forintot, anyagvásárlásra 1.615.841 Forintot lehetett fordítani. Onerőt
biztosítanunk nem kellett.

A program során folytattuk a rossz állapotban lévő mezögazdasági [öldutak rendbetételét és a kiszoruló rőld
elszállítását. Ezen útkategóriába tartozó útjaink az időjárás viszontagságai miatt folyamatosan rossz
állapotban vannak. A közfoglalkoztatottak feladata volt a felhízott padkák rendbetétele. a rossz állapotú
utakról való rdld elhordása. kőzúzalékkal való bontása, amelyhez néLkülözhetetlen volt a traktor. pótkocsi
használata. A rossz állapotú főldutak rendbetétele során bakhátakat alakítottak ki a program résztvevői,
melyet gréderrel legyalultak. A mezőgazdasági rőldutak az időjárásnak és folyamatos igénybevételnek
vannak kitéve, állaguk romlik, ezért javításuk folyamatos volt. A javított, karbantartott fZildutak hossza
103 780 fh volt.

Belvízelvezetés programelem keretében 15 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást, az év során a betöltött
átlaglétszám 11 fő volt. A program teljes költségvetése 20.152.337 Forint volt, melyből munkabérre
17.241.096 Forintot. anyagvásárlásra 2.911.241 Forintot lehetett fordítani. Oneröt biztosítanunk nem
kellett.

A program során az eddigi évekhez hasonlóan folytattuk a nyílt árkok tisztítását 16 673 üti, mederburkolást
306 ün, zárt csatornák kiépítését 352 üti hosszúságban. Békés város közigazgatási területén közel 200 km
belvízelvezető található, amelyek folyamatos tisztítása szükséges, az esetleg bekövetkező károk elhárítása
érdekében.

Helyi sajátossá2okra épülő programunk keretében 75 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk. az év során
a betöltött átlaglétszám 52 fő volt. A teljes költségvetés 137.881.765 Forint volt, ebböl munkabérre
92.445.024 Forintot, anyagvásárlásra 39.984.331 Forintot lehetett fordítani. Önerőt összesen 5.452.410
Forintot biztosítottunk.

A helyi sajátosságokra épülő program két alrészre épült:

Az első alprogramunk a betonelem gyártás volt, amely eredményeként 45.710 darab járdalapot illetve 1.815
darab oszlopot gyártottunk. Ezeket a lapokat mederburkolásra, illetve járdarakáshoz használtuk fel
folyamatosan 2017-ben, majd az elkövetkezendő években, a Műszaki Osztály megrendelése alapján.

A második alprogram a szelektív hulladékgyűjtés volt, ahol a válogatás és bálázás feladatait kívájtuk
megvalósítani. A szelektív hulladékgyűjtés során 11.500 kg fóliatömlőből készítettünk zsákokat. A program
során a zsákok legyártása után házhoz megyünk, és a lakosságtól ezekbe a fóliazsákokba gyűjtött szelektív
hulladékot szedtük össze. A válogatással kapcsolatos feladatok 2017. április hónaptól - tönénvi szabályozás
miatt - a programból átkerültek egy a DAREH Bázis Zrt-hez. Ettől az időponttól nem végezhettűnk
válogatási feladatokat, és a betervezett felhordó szalag sem került beszerzésre.

A Start-munkaprogram ellátására fordított létszám és bérfelhasználást, valamint a támogatás mértékét az
alábbi táblázat mutatja:
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A program összes
Létszám MegítéltIdőtartam Program neve tervezett költsége

(fő) támogatás (%)(Ft)
Bér 100%,20! 7.03.01-2018.02.28 Mezőgazdaság 30 49.746.159

Anyag_95%
Bér 100%,20! 7.03.01-2018.02.28 Közúthálózat javítása 15 20.158.867

Anyag_100%

2017.03.01-201 8.02.28 Illegális hulladéklerakó
30 40.493.597

Bér 100%,
helyek felszámolása Anyag 95%

2017.03.01-2018.02.28 Mezőgazdasági Föld-
15 20.156.789

Bér 100%,
utak karbantartása Anyag 100%

Bér 100%,2017.03.01-2018.02.28 Belvizelvezetés 15 20.1 52.337
Anyag_100%

Bér 100%,2017.03.01-2018.02.28 Helyi sajátosságok 75 1 37.881.765
Anyag_88%

Összesen 180 289.368.809

3. Országos közfoglalkoztatás

A program célja elsősorban a hajléktalan ellátás segítése volt, a végrehajtás feladatai itt is a BKSZ Kü-re
háwltak. 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 is irányul. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 50 fő hajléktalan személy
részére nyújt személyes gondoskodást nyújtó szociális szakellátást. Fontos, hogy a program intervalluma
legalább egy év legyen, mivel a hosszú távú foglalkoztatás keretében lehetőségük van a társadalomba való
visszaintegrálásukra.

A hajléktalanok munkába állásának elősegítését célzó országos mintaprogramban
• textilvarrás
• szappanfőzés
• fa brikett készítés

feladatokat láttuk el, ahol 11 Fő hajléktalan személyt kívántunk foglalkoztatni. Az év során a programelem
betöltött átlaglétszáma 9 Fő volt. A program teljes költségvetése 15.596.296 Forint volt, melyből
munkabérre 12.163.536 Forintot és anyagvásárlásra 3.432.760 Forintot lehetett fordítani.

A programelemek közül a fi brikett készítését 4 fővel terveztük. de tartósan I főt tudtunk biztosítani, Így
2017. szeptember negyedikén módosításra került a hatósági szerződés. Az ehhez kapcsolódó nagy értékű
tárgyi eszköz, a központi ház (dugattyú + persely) nem került beszerzésre. A termelés mennyisége ezáltal 6
tonnáról I toimára módosult.

8 fő részvételével munkaruházatot és egyéb hajléktalan ellátásban használatos ruhadarabokat illetve
textiltermékeket készítettünk az Onkormányzatnak, iskoláknak és óvodáknak. A varrás során elkészült
termékek: 200 darab pad és székpárna, 60 garnitúra ágynemű és lepedő, 40 garnitúra munkaruházat, 40
darab babzsák, 50 darab párna, 40 darab tornazsák, 25 darab tarisznya, 36 garnitúra néptáncos viselet, 60
darab asztalterítő, 60 darab matracbuzat, 50 darab tésztászsák, 140 darab táska, 80 darab nyakkendő.

A különféle házi jellegű szappanok gyártása során 450 darab szappant készítettünk el.

Fenti feladatok ellátására fordított létszám és bérfelhasználásunkat, valamint a támogatás mértékét a
következő táblázat mutatja:
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Időtartam Fő Támogatási összeg (Ft) I Megítélt támogatás (%)
2017.03.01-2018.02.28 11 15.596.296 100

Összesen 11 15.596.296

4. A közfoglalkoztatás jövője

A korábbi időszakban a közfoglalkoztatásba évről-évre magasabb létszám került bevonásba. Továbbra is az
egyik legfontosabb célként fogalmazódik meg. hogy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés
ösztönzése mellett a közfoglalkoztatás az elsődleges munkaeröpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők
Számára biztosítsa a munkavégzés lehetőségét, de az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló I 139/2017.
(Ill. 20.) Korm. határozatban azt megállapítva, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci
elhelyezkedését ösztőnözni szükséges, a Kormány ezen célok elérésére felhívta a belügyminisztert a
versenyszférában kialakult munkaerőhiányra figyelemmel, hogy a közfoglalkoztatási programokban részt
vevők havi átlagos maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre csökkentse.

Mint ahogyan beszámolóinkban évről-évre rámutattunk, a város üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok jelentős része a közfoglalkoztatás segítségével van megoldva. A jövőre néne a fent említett
drasztikus létszámcsökkentés várható, egyre kevesebb fő bevonására nyílik lehetősége az
önkormányzatoknak. Mivel a városüzemeltetési feladatokat továbbra is el kell látni, az csak úgy
lehetséges, ha az önkormányzat saját költségvetéséből magasabb összeget különít el e célra, illetve a
hosszabb ideje megfelelő hozzáállással munkát végző személyekkel a BKSZ Kit — pályázati lehetőségeket
is igénybe véve - munkaviszonyt létesít, amelynek szintén Jelentős költségvonzata keletkezik számunkra. A
BKSZ Kh. 2018. június hó 1 -től 6 fővel köt munkaszerződést, annak érdekében, hogy a városüzemeltetési
feladatokat végre tudja hajtani. Ezek a közfoglalkoztatottak többnyire a hiányszakmát jelentő gépkezelői
vonalon gépeket kezelnek és vezetnek. A pályázat alapján 8 hónapig 100%-os bérfinanszírozás vehető
igénybe, de 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn, ahol a bér I 00%-áig kell majd helyt
állni a 2019. év folyamán.

Osszezés:

2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig 563 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási szerződést.

Álláspontunk szerint a programokban foglalt kötelezettségeinknek eleget tettűnk. A 2017. évi
közfoglalkoztatási programjainkban vállalt kötelességeinket - a folyamatos létszámhiány ellenére -

teljesítettük, az abban megtermelt javakat hasznosítottuk (értékesítés, természetbeni juttatás, takarmányozás,
bárány értékesítés). A programban foglalkoztatottak illetve a lakosság részéről pozitív visszajelzések
érkeztek az elvégzett feladatokról.

Békés, 2018. május 16.

Iz ábor
pSlgármester
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