
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Beszámoló a 2019. évi

3J/1 8 .

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottságok:

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja.’ Előkészítette.’

Nyílt ülés Szabóné Szabó Erzsébet ügyvezető,
BKSZ Kft.
Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi
osztály
dr. Bocskay Arpád aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 482/2019. (XII. 19.) határozatával
jóváhagyta a 2020. év első félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint tárgyalja a 2019.
évi közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi közfoglalkoztatással
kapcsolatos beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azormal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés,2020.júniusl9. „‚

Kálmán Tibor
polgármester

9SL
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i iklésére

Közfoglalkoztatási beszámoló 2019.

A magyar gazdasági helyzet erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a
közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalásához. Egyetért azzal, hogy a
közfoglalkoztatottakat az elsődleges munkaerőpiac felé szükséges irányítani, valamint
továbbra is támogatja a szociális szövetkezetek működését. A Kormány mindezen célok
elérése érdekében a 1 1 39/201 7. (III. 20.) Korm. határozatban fektette le a közfogla1koztatás
átalakításához szükséges lépéseket.

A versenyszférában kialakult munkaerőhiányra való figyelemmel a közfoglalkoztatási
programokban részt vevők havi átlagos maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 1 50 ezer
főre csökkentik.

Mindezek tükrében az előző gazdasági évhez képest alacsonyabb szinten tervezhette 2019-
ban Békés Város Önkormányzata a közfoglalkoztatottak létszámát - átlagosan 1 50 főben
került meghatározásra, és a huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatási, az Országos
hajléktalan mintaprogram és start munkaprogramok keretein belül került betöltésre.

A Kormány a közfoglalkoztatás 201 9. évi céljaiként az alábbiakat határozta meg 1497/2018.
(X.12.) Korm.határozatában:

a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének
ösztönzését,
b) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas
módon történő kiszolgálását, az építőipari szakemberhiány enyhítését,
c) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség
biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem
tudó álláskeresők számára,
d) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan
hátrányban lévő 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)
foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az álláskeresők
ügyfélkategorizálási rendszerben történt besorolását,
e) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a d) pontban meghatározott célcsoportok —

azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 1 6—1 8 év közötti korosztály — munkaerőpiaci,
továbbá a roma nemzetiséghez tartozók társadalmi integrációját elősegítő személyre szabott
munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben történő
hozzáférését,
f) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő,
valamint a helyi közösségek fejlesztését célzó programok támogatását,
g) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség és közgyűjtemények
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 minőségének javítását, e
tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását,
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i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva
a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását, e
szervezetek által kezdeményezett, településfejlesztéshez, szociális ellátáshoz kapcsolódó
kezdeményezések támogatását a közfoglalkoztatás biztosításával, helyi szociális igényekhez
kapcsolódó fejlesztések támogatásával,
i) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan
termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági
termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi években a
közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések fenntartását, szükség esetén
fejlesztését,
k) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését,
1) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését,
m) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a
közfoglalkoztatottak 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 parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású
fZMdterületeken,
q) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során
szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének
javítását,
r) 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,
s) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését.

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a
közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerülj Ön az elsődleges munkaerőpiacra. A
közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló
álláskeresése hosszú ideje eredménytelen.

Békés Város Önkormányzata - a kormányzati szándékkal megegyezően - a 201 9-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 karbantartja 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
közfoglalkoztatott 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
2019-ben induló proj ektek nagy része ismét a következő évre áthúzódó volt, a támogatás záró
dátuma 2020. február 28. napja.

A 201 9. évi programok tervezésnél az előző évi programok létszámát vettük figyelembe és a
munkavezetők felmérték azon foglalkoztatottak munkaigényét, akiknek a munkájukkal meg
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voltak elégedve. A további 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 progranijainkba
irányítani. Az év során a programokban folyamatos létszámhiány volt jellemző, küR5nösen 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 munkaszerzőciést 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 nyújtható 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 kisegítését
igyekeztünk megoldani. Támogatási szerződéssel az első ütemben 2018. március 1-től 2019.
február 28-ig 62 fő, majd újabb kérelem alapján 2019. március 1-től 2020. február 29-ig 80 fő
foglalkoztatását hagyta jóvá a Foglalkoztatási Osztály. Az év során a programelem betöltött
átlaglétszáma 79 fő volt.
A támogatási szerződések keretein belül az alábbi feladatokat tudtuk megvalósítani:

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

• intézményi és piaci takarítói feladatok ellátása,
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S konyhai kisegítői feladatok ellátása,
. kézbesítői feladatok ellátása,
S adminisztratív feladatok ellátása.
S sportháló fonás,
. savanyítás.

A közterületi munkák végrehajtási munkálatainak felelőse a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: BKSZ Kft.) volt, a további feladatok végrehajtását Békés
Város Onkormányzata koordinálta.

Fenti feladatok ellátása érdekében alkalmazott létszámot mutatja:

Hónap Létszám Támogatási összeg (Ft) Megítélt támogatás

_____

(%)
2019.január 62 5.450.588 100
2019. február 61 5.827.318 100
2019.március 74 6.830.690 100
2019. április 74 7.362.171 100
2019.május 80 7.242.096 100
2019.június 80 7.575.717 100
2019.július 78 7.150.928 100

2019. augusztus 77 6.929.054 100

2019. szeptember 77 6.914.648 100

2019.október 80 6.762.267 100

2019.november 80 6.839.682 100

2019. december 80 6.864.624 100

Összesen 81.749.783 100

Önkormányzatunk a 201 9-es évben 40 fő beiskolázását vállalta a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében. A megvalósításhoz 1 00%-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:

. Földmunka-rakodógépkezelő, 2019. 09. 27-2019. 10. 29. 10 fő

. Családellátó tanfolyam 2019. 02. 05-2019. 04. 17. 13 fő

. Belépés a digitalizált munka világába 2019. 10. 1 7-2019. 1 1 . 28. 6 fő
S Konyhai kisegítő, 2019. 10. 28-2019. 12. 20 10 fő

A képzésbe bevont létszámot az alábbi táblázat mutatja:

Hónap Létszám Támogatási összeg (Ft) Megítélt támogatás

_____

(%)
2019.január - - -

2019.február 10 703.756 100
2019.március 10 843.660 100
2019.április 10 504.337 100
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2019.május - - -

2019.június - - -

2019.július - - -

2019. augusztus - -

2019. szeptember 10 84.440 100
2019. október 16 890.495 100
2019. november 6 604.604 100
2019. december 7 423.169 100
Összesen 69 4.054.461

2. Start-munkaprogram

201 1 -ben a Belügyminisztérium az akkor hatályban lévő, kedvezményezett 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 kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
2. mellékletében szereplő települések és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6. mellékletében szereplő, valamint a regionális
szempontból kedvezményezett járások települései. Ez utóbbi rendelet 3. mellékletében
kedvezményezett járásként szerepel a békési járás.

A korábbi évekhez hasonlóan, a 201 9-es évben ismét lehetőséget kaptunk a Start-
munkaprogramok folytatására. A Startmunka-programok értékteremtő tevékenységek
támogatásával valósítanak meg a köz számára hasznos célkitűzéseket. A program során az
alábbi projektekre pályáztunk:

. Mezőgazdasági program

. Szociális jellegű (ez a programelem magába foglalja az előző évek programelemeit,
illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, belvíz elvezetés, közút karbantartás)

S Helyi sajátosságokra épülő program, melyben a betonelem gyártást 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 belvízelvezetés programokban végzett munka tartós - több évre kiható - értéket nem
tud biztosítani, amely indokai a következők:

S az illegális hulladék mennyisége folyamatosan újratermelődik,
. a belvízelvezetés során az árkok takarítása, karbantartásuk folyamatos munkát igényel.
. a belterületi utak karbantartását jelentő kátyúzás az utak általános rossz állapota miatt

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

Mezőgazdasái proram proramelem: A Start-munkaprogram mezőgazdasági
programeleme a 201 8. évről áthúzódva 2019. február 28-ig tartott, majd 2019. március 1-től
2020. február 29-ig folytatódott, 100 %-os támogatással. A program keretében 10 fő
foglalkoztatására volt lehetőségünk, az év során a betöltött átlaglétszám 6 fő volt. A teljes
költségvetés 20.224.103 Forint volt, ebből munkabérre és járulékaira 11.537.424 Forintot,
beruházási és dologi költségekre 8.686.679 Forintot használhattunk fel.

A 201 9. évi program végrehajtásánál legnagyobb problémát a kevés munkaerő rendelkezésre
állása volt, ezért csökkentettük le a munkaerő igényes kertészeti területet, azon belül is a
termesztett növények sokféleségét. Az Önkormányzat növénytermesztési koncepciója a
következő volt: A vetésforgó figyelembevételével a szántófZ5ldeken jól értékesíthető tritikálét
és kukoricát termesztettünk. A rosszabb minőségű területen lucernát vetettünk, és a meglévő
lucerna és gyep terület kaszálásával is értékesíthető lucerna- és gyepszénához jutottunk. A
kertészet fő profilja a korábbról bevált fűszerpaprika termesztése volt, melyet értékesítésre
szántunk. Értékesítési célokra termesztettünk nagyobb területen céklát. A burgonya
termesztését 0,4 hektáron végeztük, szociális és értékesítési céllal. A program során
beszerzésre került egy kisteherautó, digitális mérleg, fűkasza. A lucerna és a réti széna
hozama az elvárások szerint alakult. A 2019. évi terméseredmények használható tapasztalatot
adnak a következő évi tervek összeállításához. Az eszközellátottságunk megfelelő volt, gépi
bérmunkát csak az aratáshoz és a bálázáshoz kellett igénybe vermi.

A program többek között lehetőséget adott az itt dolgozó közfoglalkoztatottaknak a
mezőgazdasági tevékenységek elsajátítására, melyet saját háztartásukban is tudnak
alkalmazni. Az alábbi táblázatban a 201 9. évi terméseredményeket mutatjuk be.

tritikálé q 300 200 O O 200 757600

őröltfűszerpaprika kg 120 ‘75 10 O 65 241050

cékla kg 2500 2100 400 O 1200 146023
kukorica (csemege.

takamány) kg 22000 I 7280 O O I 7280 $64240

vöröshagyma kg 300 300 75 O 225 33755

burgonya kg 1000 900 650 O 250 36980

rétiszéna kg 17500 12000 O O 12000 120000

]7(iJ[;JiH . 3?J3KH•1

Szociális proramelem keretében 40 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk, az év során a
programelem betöltött átlaglétszáma 37 fő volt. A program teljes költségvetése 55.198.667
Forint volt, ebből munkabérre 46.008.912 Forintot, anyagvásárlásra 9.189.755 Forintot
lehetett fordítani. Önerőt összesen 612.648 Forintot biztosítottunk.

Közúthálózat karbantartása programelemünk főbb feladatai, eredményei: az utak
padkázása 8 000 fm, járdajavítás 1 100 fm, aszfaltos járdák kátyúinak rendbetétele 6 000 fm

lucernaszéna k. 35000 26500 O O 26500 781662
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és a közútra belógó fák gallyainak levágása 5 000 fm 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 ők is visszakerülhettek i munka
világába.

Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelemünk során folyamatosan jártuk
Békés város közterületeit és az elhagyott hulladékokat zsákokba gyűjtöttük. A másik nagy
terület a városból kivezető forgalmas közutak, melyeket heti rendszerességgel jártink át. A
program során 30 tonna illegális hulladékot gyűjtöttünk össze, melyet a Békéscsabai
Városüzemeltetési Kft-hez szállítottunk be á rtalmatla n ításra . A program végrehajtása
hozzájárult Békés város utcaképének rendezettségéhez, ezáltal városunk élhetőbb lett, ami a
lakosság megelégedésére szolgált.

A belviz-elvezetés programelemünk során ároktisztítást, fenekelést, rézsűzést, táinfalrakást
(6000 fm), mederburkolást (600 fm), zárt csatorna és betonaknák készítését ( 100 fm)
végeztük el. Békés város közigazgatási területén közel 200 km belvízelvezető található,
amelyek folyamatos tisztítása szükséges, az esetleg bekövetkező károk elhárítása érdekében.

Helyi sajátossáokra épülő proramunk keretében 10 fő foglalkoztatására volt
lehetőségünk, az év során a betöltött átlaglétszám 6 fő volt. A teljes költségvetés 11.699.609
Forint volt, ebből munkabérre 8.300.295 Forintot, anyagvásárlásra 3.399.314 Forintot
lehetett fordítani.

A helyi saj átosságokra épülő programunk során 2 300 db betonoszlopot gyártottunk 1 O fő
részvételével 9 hónap alatt.

A Start-munkaprogram ellátására fordított létszám és bérfelhasználást, valamint a támogatás
mértékét az alábbi táblázat mutatja:

. ‚ Aprogram ‚

Letszam .. Megitelt
Idotartam Program neve osszes tervezett

(fo) .. tamogatas (%)koltsege (Ft)

Bér 100%,2019.03.01-2020.02.29 Mezőgazdaság 10 20.224.103
Anyag 100%

Bér 100%,201 9.03 .0 1 -2020.02.29 Szociális jellegű 40 55.198.667
Anyag 93,8%

Bér 100%,2019.03.01-2020.02.29 Helyi sajátosságok 10 11.699.609
Anyag 100%

Összesen 60

3. Országos közfoglalkoztatás

A program célja elsősorban a hajléktalan ellátás segítése volt, a végrehajtás feladatai itt is a
BKSZ Kft-re hárultak. 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
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év legyen, mivel a hosszú távú foglalkoztatás keretében lehetőségük van a társadalomba való
visszaintegrálásukra.

A hajléktalanok munkába állásának elősegítését célzó országos mintaprogramban
. textilvarrás
. szappanfőzés

feladatokat láttuk el, ahol 8 fő hajléktalan személyt kívántunk foglalkoztatni.

Az év során a programelem betöltött átlaglétszáma 8 fő volt. A program teljes költségvetése
14.197.234 Forint volt, melyből munkabérre 8.805.312 Forintot és anyagvásárlásra
5.391 .922 Forintot lehetett fordítani.

6 fő részvételével munkaruházatot és egyéb hajléktalan ellátásban használatos ruhákat, illetve
textiltermékeket készítettünk az Onkormányzatnak, iskoláknak és óvodáknak. A variás során
elkészült termékek: 100 db törölközőt, 160 db konyharuhát, 100 db lepedőt, 160 db párnát, 90
db ágyneműt, 1 50 db festő kötényt, 80 db nyakkendőt, 80 db munkaruházatot a konyhai
kisegítőknek és gondozóknak, 50 db függönyt (sötétítő, fényáteresztő), 200 cib táskát
készítettek a résztvevők.

A szappankészítés során 600 db különféle házi jellegű szappanokat készítettünk 2 fő
részvételével.

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

Időtartam Fő Támogatási összeg (Ft) Megítélt támogatás
(%)

2019.03.01-2020.02.29 8 14.197.234 100
Összesen 8 14.197.234

4. A közfoglalkoztatás jövője

A közfoglalkoztatásba évről-évre kevesebb létszám kerülhetett bevonásra, mivel a korábbi
résztvevők egyre nagyobb létszámban tudtak elhelyezkedni a munkaerő piacon. Az egyik
legfontosabb célként fogalmazódott meg, hogy az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni
nem tudó álláskeresők számára továbbra is biztosítsa a munkavégzés lehetőségét. Az egyes
munkaerő piaci intézkedésekről szóló döntések tartalmából megállapítható, hogy a Kormány a
közfoglalkoztatottak az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését szorgalmazza.
Ezen célok elérésére számos ösztönző program lett kidolgozva, melynek eredményei
nagymértékben meglátszódnak a Békés Városában a közfoglalkoztatásban résztvevők
létszámának csökkenésében.

Ossze2zés:

2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 284 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási
szerződést.

A programokban foglalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. A 201 9. évi közfoglalkoztatási
programjainkban vállalt kötelességeinket - a folyamatos létszámhiány ellenére - teljesítettük,
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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, 2020. június 19.

Kálmán Tibor
polgármester
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