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Nyílt ülés Kovács Szilvia osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar gazdasági helyzet erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a
közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalásához. Egyetért azzal, hogy a
közfoglalkoztatouakat az elsődleges munkaeröpiac felé szükséges irányítani, valamint
továbbra is támogatja a szociális szövetkezetek működését. A Kormány mindezen célok
elérése érdekében a 1139:2017. (Ill. 20.) Kon határozatban fektette le a közfoglalkoztatás
átalakításához szükséges lépéseket.

2019. évi céljait pedig a 1497/2018. (X. 12.) Kan határozatban fogalmazta meg. A
közfoglalkoztatással összertggö egyes kérdésekkel kapcsolatosan célja az elsődleges
munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közlbglalkoztaLsból kilépésének ösztönzése.
Emellett fontosnak tartják a mezőgazdaságban és az építőiparban meglévő szakemberhián
enyhítését, a START munkaprogram folytatását. a hátrányos helyzetű csoportok
foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növe]ését. A közfoglalkoztatással a kormány
támogatni szeretné jövőre a helyi kezdernényezéseket. a települések önfenntartóvá válását,
közösségi terek kialakítását, a vidék lakosságmegtadó képességének növelését, a cigányság
lakhatásának és integrációjának javítását. Célnak jelölték továbbá a vízrendezési feladatok
segítését, az utak és közterületek tisztán tartását, a parlagfü elleni védekezést. A határozat azt
is kezdeményezi, hogy a közfoglalkoztatás alapjain ]étrejött szociális szövetkezetek
megnevezése START szövetkezetre változzon.

A versenyszférában kialakult munkaerőhiányra való figyelemmel a közfoglalkoztatási
programokban részt vevők havi átlagos maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer
főre csökkentik.
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Mindezek tükrében az előző gazdasági évhez képest alacsonyabb szinten tervezheti Békés
Város Önkormányzata a közfoglalkoztatottak létszámát, amely 2019-ben átlagosan 150 főben
kerül meghatározásra. és a huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatási, az országos hajléktalan
mintaprogram és START munkaprogramok keretein belül kerül betöltésre.

Az elmúlt években sikeresen pályáztunk huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatási program,
Országos hajléktalan mintaprogram keretein belül. melyek önerőt nem igényeltek, és 2019-ben
is előreláthatólag 100 %-ban támogatottak lesznek, és Önkormányzatunk részt kíván venni e
programokban.

A START munkaprogramok esetében a közvetlen költségek (dologi és beruházási kiadások)
után kell önerőt vállalni, ahol a foglalkoztatottak átlag létszáma meghaladja a 15 főt. A
hatósági szerződések megkötéséhez szükséges. hogy a Képviselő-testület támogassa és a
város szempontjából hasznosnak ítélje meg a programok végrehajtását, melyet az alábbi
táblázat szemléltet.
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Szociális 93,75% 40 46.008.912 9.801.356 55.810.268 612.582

jelle’uÓ

program
2. Helyi 100% 10 11.067.060 4.53 1.504 15.598.564 O

sajátosság
3. Mezőgazdaság 100% 10 11.537.424 10.434.509 21.971.933 O

60 68.613.396 24.767.942 93.381.158 612.582

A program teljes költsége 93.38 1.158 Ft. melyből az önkormányzat által vállalandó önerő a
2019. évre 6 12.582,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettöl az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Járási START programok

(mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, szociális jellegű program)
benyújtását jóváhagyja, azok megvalósítását hasznosnak tartja.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a programok
végrehajtásához szükséges 612.582,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetésben biztosítja,
valamint az esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást lefolytatja.

Jogi ellenjegyző

Fjatáridő:
Felelős:

értelem szerint

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. december 13.

I
‘Igármester

Pénzügyi ellenjegyzö
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