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BiKÉS MEGYEI
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BKsI JÁRÁSI HIVATALA
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Ügyi ntéző: Szabados Mónika Hiv.sz: ON K173/2020

Telefon: 66/41 1-747 Melléklet: -

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Békés Város Polgármestere

Békés
Petőfi utca 2.
5630

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Felkérésüknek eleget téve ezúton kívánom Önöket tájékoztatni a munkanélküliség helyzetéről. A
tájékoztatóban feltüntetett adatok a 2020. évi április havi statisztikai nyilvántartásokból kerülnek
bemutatásra.

I. Nyilvántartott álláskeresői létszám alakulása Békés megyében

A nyilvántartott álláskeresők száma az országos folyamatokhoz hasonlóan 201 1 óta Békés
megyében Is folyamatos csökkenő tendenciát mutatott. Az elmúlt években mért legalacsonyabb
szintjét követően a 201 9-es év stagnálást hozott, ekkorra Békés megyében a létszám az év legtöbb
hónapjában 1 1 ezer fő körül állandósult. A megyében regisztrált álláskeresők száma a 201 8-2019-
es években mutatta az elmúlt időszak legkedvezőbb adatait. A 2020-as év első hónapjaiban a
szezonális hatások eredményeként a nyilvántartott álláskeresők száma kissé emelkedett, majd
hazánkban is megjelent koronavírus és az annak következtében elrendelt veszélyhelyzet
munkaerőpiaci hatásaként márciusban további növekedésnek indult. 2020 áprilisára Békés
megyében 15634 fő szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszter adatbázisában.

Területi jellemzők, összetétel adatok

A nyilvántartott álláskeresők száma Békés megye valamennyi járásában növekedést mutat, a
változás mértéke azonban területenként eltérő. A kedvezőbb munkanélküliségi szinttel jellemezhető
térségekben magasabb a növekedés mértéke, mint a kedvezőtlenebb helyzetű járásokban.

Foglalkoztatási Osztály
5630 Békés, Múzeum köz 1., Pf.: 11. Telefon: (+36 66) 411-747 Fax: (+36 66) 411-01.5

E-mail: bekes.iaras@bekes.gov.hu, bekes.fogIalkoztatas@bekes.pov.hu; Honlap: www.bekeskh.hu, www.bekesijarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BKJH MK; Hivatali kapu: JHO4BEKFOG; KRID: 126860321
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A nyilvántartott álláskeresők korszerkezetében az egy évvel
korábbi adatokhoz képest a 25 év alattiak és az 50 év felettiek
korosztályában mérséklődés mutatkozik. Az álláskeresők között
a 25-39 év közöttiek aránya 1 ‚2%- ponttal, a 40-49 év közötti
életkorúak álláskeresőkön belüli aránya 0,8%-ponttal
emelkedett. Az emelkedésben meghatározó szerepet játszik az
e két életkori csoportba tartozók áprilisi beáramlásban megjelent
nagyobb száma. Az áprilisban nyilvántartott álláskeresők között
legnagyobb arányban 50 év felettieket és 25-39 év közöttieket
találunk.

Az álláskeresők nyilvántartásban töltött átlagos Idejét az áprilisi
beáramlás rövidítette. Az előző év azonos időszakához viszonyítva
2,3%-ponttal mérséklődött az egy éven túl nyilvántartottak aránya. E
mellett a 4,4%-ponttal csökkent a 6 hónapnál hosszabb ideje
regiszterben levőké Is. Az időben legrövidebb regisztrációval
rendelkezők álláskeresőkön belüli aránya 6,7%-kal emelkedett. Ezzel
áprilisban a nyilvántartottak 67,2%-a fél évnél rövidebb Ideje
szerepelt e regiszterben, de a 3 hónapnál rövidebb ideje
nyilvántartásban lévők aránya megközelíti az 50%-ot.

Békés megyében 2020. április hónapjában a megyeszékhelyi, békéscsabai járásban tartották
nyilván a legtöbb álláskeresőt, akik száma meghaladta a 3 ezer főt. Legalacsonyabb számban a
szarvasi járásban regisztráltak álláskeresőket, ahol valamivel ezer fő alatt alakult a ltszámuk. A

nyilvántartott álláskeresők száma a
A Békés megyében nyilvántartott álláskeresők . ‚ ‚ .

‚ . ‚ ‚ ‚ jarasokat tekintve az elozo ev azonosszama jarason kent
április időszakához képest 10,7 és 56,4% között

emelkedett. A legnagyobb mértékben a
I 2019. U 2020. „ . ‚ ‚ „

gyomaendrodi jarasban nott, mig a
m legkisebb mértékben a mezőkovácsházi

járásban változott. A nyilvántartott
álláskeresők gazdaság ilag aktív
népesség hez viszonyított aránya megyei
szinten áprilisban 9,9%-ot mutatott. A
járások között ez a mutató 7,3% (Gyula) és

- 17.0% (Sarkad) között mozgott. A békésiW N í) O

járásbanl3,4%.

-o

Q

A nyilvántartott álláskeresők
életkora Békés megye 2020. április

40-49év
22,4%

A nyilvántartott álláskeresők
regisztrációbantöltöttidejének

hossza Békés megyében
2020. április
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A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása Békés megye

<8 általános •8 ált.isk. Szakiskola Szakmunkásképző Gimnázium Szakközépiskola Szakgimnázium Technikum Diplorria

E
‚O
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Az áprilisban nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételére hatással
volt, hogy az e hónapban nyilvántartásba belépők között jellemzően közép és felsőfokú
végzettségű, szakmával rendelkezők jelentek meg. A 2020. áprilisi adatok alapján a legtöbb
álláskereső a szakmunkás végzettséggel rendelkezők köréből kerül ki, arányuk 28,2%. Hasonlóan
magas arányt képviselnek az áprilisban nyilvántartottak körében is a legfeljebb általános iskolát
végzettek, részarányuk azonban az egy évvel korábbiakhoz képest 5%-ponttal mérséklődött. Az
előző év azonos időszakához viszonyítva a szakközépiskolai, szakgimnáziumi és technikumi
végzettséggel rendelkezők aránya összesen 2,1%-ponttal emelkedett. A girnnáziumban
érettségizettek aránya 1 ‚2%-ponttal a diplomával rendelkezőké 0,2%-ponttal nőtt.

Állások

Áprilisban a foglalkoztatási osztályokra bejelentett álláshelyek száma a veszélyhelyzet hatására
jelentősen mérséklődött. E hónapban mindössze 473 ajánlat került bejelentésre. Az előző hónapból
még be nem töltött álláshelyekkel együtt áprilisban 1931 nyitott pozíció várt betöltésre. A hónap
folyamán 766 álláshely szűnt meg, így a hónap végén 1 1 65 üres álláshelyre vártak még
munkavállalókat. Ágazatokat tekintve a feldolgozóipar, az építőipar és a kereskedelem területén
jelentkezett magasabb számú igény, amelyek mellett a közigazgatásban mutatkozó (jellemzően
közfoglalkoztatási) álláshelyek nem voltak még feltöltve.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Állások 2020.április

A hónap folyamán A hónap
H av

Előző havi bejeIente ‚ folyamán Tárgy havi
Megnevezés ervenyes

záró állomány álláshelyek megszűnt záró állomány
bejelentések

száma álláshelyek

Békéscsaba

Békés

Gyula

Orosháza

Szarvas

Szeghalom

Gy omaendrőd

Mezőkovácsháza

Sarkad

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal

B Bányászat, kőfejtés

C Feldolgozóipar

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, lég
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezek

F Épőipar

G Kereskedelem, gépjárműjav ítás

H Szállítás, raktározás

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

J Információ, kommunikáció

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység

L lngaanügyletek

M Szakmai, tudományos, műszaki tevé

N Adminisztratív és szolgáltatást támoga

O Közigazgatás, védelem; kötelező társ

P Oktatás

353

247

143

139

139

116

76

106

139

I 458

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátá 69

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 14
S Egyéb szolgáltatás 61
T Háztartás munkaadói tevékenysége; k O
U Területen kívüli szervezet Q

TEÁOR 2008 I 458

támogatott
nem támogatott

90 443

45 292

34 177

47 186

78 217

63 345

O I
17 25
38 140

151 39 190

12

50

19 I 20 2

4 2 6 1

12 3 15 4

42 14 56 20

47 40 87 20

473 99 572

17 37 26

30 99

15 29
44 105

O O
O O

473 I 931

11 23 16

10 60 27

161 282

96 196

75 102

101 85

66 151

116 229

O 1
10 15

36 104

73 117

7

33

18

5

11

36

67

233 339

11

56 43

22 7
78 27

O O
O O

766 I 165

Békés megye összesen

50 166 86 80

30 106 51 55

62 168 73 95

37 176 57 119

473 I 931 766 I 165

29 117 24 93

I 4 2 2

88

3

282

8
I 02

20

Békés megye összesen

747 296 1 043 537 506
711 177 888 229 659

1458 473 1931 766 1165
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Főbb Békés megyei adatok

Megnevezs

ny(vátVarot áváskereső

tárt
nernkén

no

c= B. áttsk.

szakmunkás
vqzetsá’genkán:

ercseg;

dptás

páiyakezdo

C 25áve

korcEopcrz )25 c 5D éves

r50 éves

nyvónarásba összesen

be4áp5k eső ammW

ar6san regfsnátt

arósan regeflátak sránya (%)

á?;áskeresők arányt (%)

2O2Q 2020. 2019.
ápr»Ls rnárcíus áprílLa

tő

15634 12678 11899

7870 6456 5950

7764 6223 5949

5488 4897 4769

4809 3756 3478

4652 3499 3148

685 526 504

1233 1158 1097

2391 2016 1867

6362 6431 6131

4681 4231 3861

3536 2423 1750

186 143 94)

3269 3112 2764

209% 245% 232%

99% 82% 7,7%

tő % tő

2 956 233% 3 735

1 415 21,9% 1 92)

1 541 246% 1 915

591 121% 719

1 053 260% 1 331

1 153 33,0% 1 5G4

159 30,2% 161

75 5,5% 135

375 165% 504

1 931 300% 2 231

550 15,4% 1 000

1 213 50,1% 1 966

43 301% 95

157 5,0% 505

-3,6%-pon:

1,7 %-pon:

31,39%

32,27%

30,51 %

15.06%

3-6,27%

4773%

35,91%

12,40%

2671%

36,39%

25,77%

107,77%

105,57%

16.27%

-2,3 %-pcn:

2,2 %-pon:

3 259

74 693

Változás az előző
Változás sz előző évhez

hőnaphoz

Egy éve, vagy at g5jt megszakM 4ki 6raba zeete. a y vataMb3e

aqdaS ak’ tkessS 9SL

A nyilvántartott álláskeresők
Nyilvántartott álláskeresők

száma
aránya Nyilvántartott Tartósan

a qazdasáqilag aktív népesség %- pályakezdő reqisztrált*
ában**

2020. 2020. 2019. 2020. 2020. 2019.
április március április április március április

Békés megye 15 634 12 673 11 399 99% B29 7,7%

Ország 330 734 281 273 261 529 7,19’o 6,1% 57%
* Egy éve. va;y gebbe nszaks ékJ; rnce áaDa sZee a y vá«?tacc hkeesók á

3Z 6ző év 07- gáa 3ktv ‘4zes; 91-áta

álláskeresők száma

1 233

23 661.
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Fontosabb összehasonlító adatok — 2020. április

nwievez

áláskeres6k száma (t5)

2020. áprtsg 2020. március 2019. ájx*s

rmenként

(8 szakmunk

vtás előző
ákskeresők

arányat

évhez 2020. ápt

Békéscsaba 3 174 2432 2 3.4.7 736 827 82%

84k4s 2114 1 811 1 835 303 279 134%

GyWa 1 330 984 291 345 339 73%

Orosháza 1 759 1 382 1 187 377 572 75%

Szarvas 990 720 659 270 321 76%

Szeqhatm 1 i3B I 225 952 212 476 107%

Gynaendrőd 1 087 716 595 371 392 102%

Mezőkovácsháza 2 285 2 111 2 055 174 220 139%

Sarkad I 57 1 290 1 148 167 309 170%

Békés megye 15634 12678 11 ggg 2956 3 735 99%

megrevezés

resők száma ()
égzeIségenkér

payakezdők
ére3égi dptmás

BÉkcsaba 1 505 1 569 696 1 000 1 222 256 219

Békés 1 094 1 020 805 657 588 54 216

GyWa 658 572 323 382 515 110 95

Orosháza 818 941 525 581 593 70 139

Szarvas $96 494 271 301 354 64 77

Szeghstm 785 652 525 437 334 42 146

Syomaendrőd 549 539 3.43 408 301 30 73

MezőkovácsházB 1 134 1 101 1 099 592 $59 35 159

Sarkad 781 576 795 3.41 296 2 109

Békés megye 7870 776.4 5488 4809 4652 685 I 233
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áláskeresők zna ()

II. Nyilvántartott álláskeresői adatok Békés városában

Békés városban 1185 tő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván
mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség
megyei átlag 7,12 %.

ársba eIépők
szna a honap 3(yaman

ősze ebő első
kalomal

2020 áprilisában. A relatív
%-ában — 10,03 %. A Békés

Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása
Békés városában

1500

______

1185

1000
916

500

\%Ó :%Ó b \c:O O

c• q• o. • o. . c. c o. • • •
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A 2020-as évben megjelent koronavírus és az annak következtében elrendelt veszélyhelyzet
munkaerőpiaci hatásaként április hónapban az álláskeresői létszám az egy évvel korábban mért
adatokhoz képest 1 1 1 fős létszámnövekedést mutat.

járás

kopor%3néft

éves

lévenú
>=50 nvár’ar
éves

eáás kwmá

. ‚ tIalkozzaász
ar;akeresesi .. ‚ heye!es

aradek/egey . .

amogaas

Bék::B3b3 38 1752 1D3 84 140g 1212 553 B5€ 48

B4ké 385 1 1c7 562 537 1 011 533 570 3T7 15

GyWa 14 781 355 173 539 540 151 39.E 22

Croház3 244 24 51 28$ 830 721 2D8 441 34

Szras 15 53 258 534 38 17 32: 15

Szegham 275 736 27 218 747 494 17 31 11

Gc3efldrd 154 57D 383 175 5OD 52 135 396 11

Mezőkov3h23 25 1 114

Sarkd

976 78 21

22g 755 41 3 314 501

Békés megye 2 39’t 3 362 4 881 3 29 7 242

725 538 2a7 17

447 243 7

5 476 2 916 3636 186
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Álláskeresők életkor szerinti megoszlása -

2020. április

Békés város Békési járás

Az álláskeresők nyílvántartási Idő szerinti megoszlása:

Álláskeresők nyilvántartási idő szerinti
megoszlása - 2020. április

>24 hónap;
162; 14%

7-12 hónap;
165; 14%

Az álláskeresők nyilvántartási idő szerinti megoszlását vizsgálva látható, hogy tartósan — azaz egy
évet meghaladóan — regisztráltak száma a városban 320 fő (27%), míg a 3 hónapot el nem érő
regisztrálók száma 434 tő (37 %). Az álláskeresők nyilvántartásban töltött átlagos idejét az áprilisi
beáramlás rövidítette.

A nemek aránya és az álláskeresők életkor szerinti megoszlása:

A 605 férfi (51 ‚1%) mellett, 580 nő (48,9%) szerepelt a nyilvántartásban.

A 25 év alatti álláskeresők száma: 226 fő (1 9,1%) mely a tavalyi év azonos időszakához képest 1
tővel növekedett.

Az 50 év feletti álláskeresők Békésen 276 fő (23,3%), mely 43 fős növekedést mutat az elmúlt éves
adathoz képest.

Álláskeresők nem szerinti megoszlása -

2020. április

nők; 580 nők; 1008

L ‚‘ :
Békés Város Békési járás

13-24

hónap;
158; 13%

1-3 hónap;

434; 37%

4-6 hónap;
266; 22%
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Ellátásra jogosultságukat tekintve:

. álláskeresési ellátásban részesül: 240 tő - 20 %

. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül: 346 fő - 29 %

. ellátásban nem részesülők: 599 tő — 51 %.

Az álláskeresők iskolai végzettségét vizsgálva:

Békési járás

Békés város

. általános Iskolai végzettség nélküliek: 35 fő

. általános iskolai végzettségűek: 425 tő

. szakiskola/szakmunkásképző: 356 tő

. szakközépiskola/szakgimnázium/technikum : 1 73 tő

. gimnázium:164tő

. felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező: 32 tő.

Az álláskeresők iskolai végzettségét vizsgálva 100%

látható, hogy Békés város vonatkozásában az go
összetétel aránya közel azonos a járási

80%
megoszlással. A városban azonban alacsonyabb
az érettségizettek és a diplomások aránya a

‚°‚

megyei átlaghoz viszonyítva. A legteljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya a megyei átlag feletti értéket mutat.

30%

20%

10%

0%

Álláskeresők Iskolai végzettség szerinti
megoszlása - 2020. április

:::. :.

érettségi;337 ‚ érettségi;

I L 4652

szakm.képző
356 szakm.képző;

4809

<=8ált.; 460 <8á1t.; 5488

Álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása - 2020. április
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III. A Foglalkoztatási Osztály

A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelenleg 27 fővel látja el feladatait, melyek közül a
Békési Járási Hivatal személyi állományában 11 fő dolgozik. Ezen kívül a GINOP 5.1.1.
programelemben 6 fő, a GINOP 5.2.1. programelemben 3 tő, a GINOP 6.1.1. programban 2 fő, a
TOP programban 4 fő, valamint 1 tő információnyújtó kolléga segíti az osztály munkáját..

A Foglalkoztatási Osztály szakmai munkája, az ellátandó tevékenységek igen széles körét öleli fel.
Ezek az álláskeresők, a munkaadók és egyéb partnerek irányába ellátott és biztosított feladatok
amelyek a következők:

. álláskeresők nyilvántartásba vétele,

. álláskeresési ellátásra való jogosultság megállapítása, útiköltség térítés,

. kapcsolódó hatósági feladatellátás, például igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása,
külső megkeresésekre történő válaszadások, jogalap nélküli ellátások vissza követelése,

. m unkaerőigény feltárás — álláskeresők közvetítése,

. munkáltatói kapcsolattartás,

. humán szolgáltatások nyújtása (p1. : egyéni és csoportos tanácsadás, EURES1
tájékoztatás)

S vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válás támogatása,
. uniós forrásokból munkaerőpiaci programok működtetése, képzések támogatása, bér-

bérköltség támogatási rendszerek biztosítása, mentori tevékenység ellátása,
. munkahelymegőrzés támogatása,
. lakhatási támogatás biztosítása,
. közfoglalkoztatás és az ahhoz kapcsolódó képzések szervezésében való közreműködés,
. közérdekű munkavégzéshez kapcsolódó feladatellátás,
. közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásának ügyintézése.

Kiemelt feladatot jelentett továbbá a Pénzügyminisztérium által meghirdetett 201 9. augusztus 1.
napján elinduló „Munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok
átalakításával” elnevezésű program megvalósítása. A program módszertana új feladat elosztást és
munkamódszert követelt meg az osztályon dolgozók részéről, melynek eredményeképpen nagyobb
hangsúlyt kapott többek között a vállalati kapcsolattartás, illetve a munkaerő-piaci szolgáltatás
nyújtási tevékenység.

Ügyfeleink elhelyezkedésének elősegítése érdekében, egyéni igényeiket figyelembe véve,
különböző típusú csoportos és egyéni tanácsadásokat nyújtunk. Kiemelten kezeljük a 25 év alatti
álláskeresők, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozók versenyszférába való elhelyezkedésének
elősegítését. Osztályunkon jelenleg 4 fő mentor (GINOP programok), 2 fő tanácsadó-mentor (TOP
programok) dolgozik humánszolgáltatási területen. A tanácsadási folyamat eredményeként egyre
több ügyfelünknek lesz határozott elképzelése céljairól és a megvalósítást segítve egyre sikeresebb
foglalkoztatottak kerülnek a munkaerő-piacra.

‘EURES: Európai Foglalkoztatási Szolgálat komplex, foglalkoztatást, munkavállalást elősegítő internet alapú információs adatbázisa.
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Az elmúlt évben a támogatások ügyintézésének menete nagyban átalakult osztályunkn, mivel az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 201 5. évi CCXXII.
törvény értelmében a gazdálkodó szervezetekkel, - beleértve az önkormányzatokat, egyéni
vállalkozásokat is - 201 9. január 1 . napjától kizárólag elektronikusan tartható a kapcsolat.

IV. Köztoglalkoztatás

A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 2020. évben is folyamatosan működtek a hazai
forrású foglalkoztatáspolitikai támogatási eszközök. Ezek közül a legnagyobb volumenű a
közfoglalkoztatási támogatások rendszere.

A járásunkhoz tartozó 7 település összesen 1 5 db járási startmunka mintaprograrnot indított,
többségében 2020. március 1 -től 2021 . február 28-ig terjedő időszakban. Ezek keretében 1 98 fő
érintett létszám közfoglalkoztatására kerülhet sor, melynek bérköltsége 1 OO%-ban kerül
támogatásra, továbbá lehetőség van a programok működtetéséhez szükséges anyagok, eszközök
beszerzésének támogatására is.

A járási mintaprogramok mellett lehetőség van hagyományos, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás indítására is, melyet az önkormányzatok, illetve egyéb civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, stb.) számára nyújthatóak. Ebben a formában osztályunkra 2020.
március 1 -jét követően 52 db kérelmet adtak be összesen 305 főre vonatkozóan. Ebből a békési
önkormányzatot egy 80 fős kérelem érintette.

Békés Város Önkormányzatánál 2020. évre tervezett közfoglalkoztatottak számát, valamint azok
megvalósításához kapcsolódóan meg ítélt támogatások összegét az alábbi táblázat szemlélteti:

Támogatás Összesen
Köztoglalkoztatási Foglalkoztatni (Ft) Kötelezően

Ssz program tervezett vállalt önerő
megnevezése átlaglétszám (tő) 2020. 2021 . (Ft)

1 .

Szociális jellegű
39 36 806 052 1 O 067 505 485 101

program

2.
Helyi sajátosságokra

6 6 994 572 O O
épülő programelem

3.
Mezőgazdasági

6 8 049 831 1 677 597 O
programelem
Hosszabb időtartamú

4.
közfoglalkoztatás

80 52 291 155 O O

ÖSSZESEN:
131 104141610 11745102 485101
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V. A Foglalkoztatási Osztályunkon, Főosztályunkon jelenleg igényelhető támogatási
formák

A vállalkozások részére nyújtható támogatásaink körét némileg felülírta a kialakult ‘vírushelyzet.
A kormány azon dolgozik, hogy minél több munkahelyet megvédjen, és annyi új munkahelyet
teremtsen, amennyit a járvány tönkretett. Ennek érdekében a gazdaságvédelmi iiitézkedések
legfontosabb eszközeiként az lnnovációs és Technológiai Minisztérium munkahelymegőrző és
munkahelyteremtő programokat indított az alábbiak szerint:

1 . Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 1 05/2020. (IV. 1 O.)
Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként
eljáró megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást,
ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a
munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a
munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát a támogatási
idő (3 hónap) és azt követő egy hónapban, az állam pedig meghatározott mértékben
kompenzálja a munkavállalónak a kieső munkaidő miatti bércsökkenését.

A támogatás időtartama 3 hónap. A támogatás mértéke a kérelem benyújtásának napján
hatályos alapbér - melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj
mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és
felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet veszélyhelyzet
kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is — személyi jövedelemadó előleggel és
járulékokkal csökkentett összegének kieső munkaidőre járó arányos részének hetven
százaléka. Tehát amennyi idővel csökkent a munkaidő a veszélyhelyzet kihirdetése óta, arra
az időre jutó alapbér (kieső munkaidőre járó alapbér) hetven százaléka a támogatás
mértéke.

A munkahelyvédelmi bértámogatás lehetőséget ad a vállalkozásoknak arra, hogy
csökkentett munkaidőben tudják foglalkoztatni munkavállalóikat 3 hónapon keresztül állami
támogatást igénybe véve. A támogatást a munkavállalóknak közvetlenül folyósítja a
kormányhivatal a hónap elején. A kérelmeket a cégek a veszélyhelyzet végét követő egy
hónapig be tudják nyújtani a területileg illetékes kormányhivatalokhoz.

2. Kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett munkavállalóinak
bértámogatása

A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, fejlesztési és
in novációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatását. Az intézkedés
célja a KFI szektorban dolgozó munkavállalók (például mérnökök, fejlesztőmérnökök,
informatikusok) munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók
munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása. A támogatás
célja a COVID-1 9-járvány alatti elbocsátások elkerülése.
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A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást,
kísérleti fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás,
fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, ahol a KFI rriunkakörben
foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak. A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha
kutató-fejlesztő személyt foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki Új
ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával,
fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.

A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot. A
támogatás hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama legfeljebb három hónap.

3. Munkahelyteremtő bérköltség (6+3 havi 100%) támogatás

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem
alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami
foglalkoztatási szervnél reg isztrált álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében . A
támogatási kérelem 2020. május 18. napjától nyÚjtható be a Hirdetmény visszavonásáig.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes állami fog lalkoztatási szervként eljáró járási h ivatalhoz
kell benyújtani. A járási hivatal a támogatás megítéléséről mérlegelési jogkörében dönt. A
támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 201 6. évi CL. törvény szabályai az irányadóak.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést
köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és
kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatottat a
járási hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés
megkötését követően lehet megkezdeni.

A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli
továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-
a, de legfeljebb 200 ezer Ft.

Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyÚjtását megelőző 6 havi
átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell
eredményeznie, amely időszak esetében nem kell figyelembe venni azt a
létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése a támogatás feltételeit tartalmazó
h irdetmény közzététele között történt meg.

A támogatás a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt
munkaerőpiaci program, illetve az „Ifjúsági Garancia” Gazdaságfejlesztési és lnnovációs
Operatív Program GINOP-5.2. 1-14-2015-00001 keretein belül igényelhető.
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a) GINOP-5.1 .1 -1 5-201 5-00001 „Út a munkaerőpiacra” program

Az Európai Szociális Alap támogatja az Út a munkaerőpiacra elnevezésű munkaerőpiaci
programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a
munkaerőpiacra való be-, Illetve visszajutást. A GINOP-5.1 .1 program a 25-4 év közötti
álláskeresőket, valamint a versenyszférába visszavezethető közfoglalkozottakat célozza
meg. A bevonás során előnyben részesítendők az alábbi kiemelt csoportok:

- 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
- alacsony iskolai végzettség ű nyilvántartott álláskeresők,
- a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő
nyilvántartott álláskeresők,
- a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők,
- az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.

A szolgáltatási és támogatási programelemek közül olyan tevékenységek választhatók ki a
résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá
válást, illetve e támogatások igénybevételét segítik különböző humánszolgáltatásokkal és
mentorálással.

A GINOP 5.1 .1 . „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban
2019. évben 220 fő, többségében az alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, GYES
ről, GYED-ről visszatérők, közfoglalkoztatásból kilépők, tartósan álláskeresők támogatása
valósult meg.

b) GINOP-5.2.1 -1 4. „Ifjúsági Garancia” program

Az Ifjúsági Garancia Rendszer lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik nem
tanulnak, nem dolgoznak, meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell
felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra, illetve az
ezt segítő folyamatra.

Célcsoport: a 25 év alatti (betöltött 1 5 év és még nem betöltött 25 év) nyilvántartott
álláskereső.

Annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal a munkaerő-piaci
integráció mihamarabb bekövetkezzen támogatásként képzésben ‚ támogatott
foglalkoztatásban ‚ vállalkozóvá válási támogatásban ‚ mu nkába járás támogatásában,
lakhatási támogatásban és ezek megvalósulását előseg ítő szolgáltatásokban részesülnek.

A GINOP 5.2.1 . program keretében támogatással foglalkoztatottá váló 25 év alatti
álláskeresők száma 2019-ben 208 fő volt, melyből 127 főt bértámogatással helyeztünk el, 4
fő esetében vállalkozóvá válást elősegítő támogatást nyújtottunk.
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Egyéb programok, támogatási lehetőségek:

4. GINOP-6.1 .1-1 5. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek a kevésbé fejlett régiókban
tankötelezettség üket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettség ű munkavállalási korú
felnőtt személyek, akik

. közfog lalkoztatási jogviszonyban ‚ vagy

. munkaviszonyban állnak.

A GINOP 6.1 .1 . „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt
projekt keretében nagyobb létszámú közfoglalkoztatott képzésbe vonására nyílik lehetőség.

A program keretében 201 9-ben 67 tő került bevonásra. Az alábbi képzések kerültek
elindításra:

. Földmunkagép kezelő

. Konyhai kisegítő

. Családellátó

. Szivattyúüzemeltető

. Belépés a digitalizált munka világába

. Targonca vezető

A tavalyi évben megvalósult képzéseink közül kiemelt jelentőségű volt a „Belépés a
digitalizált munka világába” képzés, amely kormányzati célkitűzést szolgál. A képzés a jövő
munkavállalóját alkalmassá teszi arra, hogy alapvető kompetenciákat szerezzen a
digitalizáció terén.

5. TOP-5.1 .1 -1 5. „Foglalkoztatási paktum Békés megyében”

TOP-5.1 .2-1 5. „Helyi foglalkoztatási együttműködés a Békési Járásban”

A 2017. évben indult TOP-5.1.1-15. „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” című
program megvalósítási határideje 2021 .05.29. Illetékességi területe egész Békés megye,
kivéve a Békéscsabai Járást.
Az előbb említett megyei projekt mellett 2018. februártól elindult egy ehhez hasonló, de
járási szintű program megvalósítási szakasza is, a TOP-5.1 .2-1 5. „Helyi foglalkoztatási
együttm űködés a Békési Járásban” megnevezéssel.

Az ilyen jellegű projektek az Európai Unióban már régóta számon tartott területi
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások (paktumok). Ezek hatékonyabb
eredményeket biztosító, helyi szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek
elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének
emelése és a lakosság életszínvonalának növelése.
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A paktumok létrehozása megteremti azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi, a
térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, az önkormányzat és a
vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják
stratégiai céljaikat, ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a
gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.

A programokban a legfontosabb tevékenységek, melyek hátrányos helyzetű álláskeresőket
és inaktívakat segítenek:
- foglalkoztatást előseg ítő képzésben történő részvétel támogatása,
- elhelyezkedést seg ítő támogatások,
- m unkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások,
- vállalkozóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező
mértékű támogatás),

A két foglalkoztatási programba összesen 21 3 fő programba vonása történt meg.
Támogatással elhelyezett álláskeresők száma 1 56 fő volt 201 9. évben.

6. Közfoglalkoztatásból a versenyszférába elnevezésű program keretében
elhelyezkedési juttatás

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt, akinek a legalább egy hónapja fennálló
közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt
meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel,
egyesülettel, alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozó munkaadóval, vízi társulattal, valamint
erdőgazdálkodóval határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű
munkaviszonyt létesített, és aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180
napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

A támogatás a közfoglalkoztatásban résztvevőt ösztönzi a versenyszférában történő
elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát
megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül.

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak,
a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó
időtartam ra szám ított összegének kétszeresével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony -

munkaviszony létesítése hiányában - fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől
számított 30 napon belül lehet benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási
h ivatalhoz.

Elhelyezkedési juttatásban járásunkban 2019. évben 32 fő részesült.

7. Lakhatási támogatás

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik

— legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

— pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
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— csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

— közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

— legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória
valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt

- aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű
munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább
60 km-re van egymástól, és

- aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban
lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint
olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, és

- aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, m int akivel utoljára munkaviszonyban állt, és

- lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy
olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, és

- aki nem részesül más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

A támogatás kérelemre legfeljebb 12 hónapra nyújtható, maximum 100.000 Ft/hó összegben.

201 9. évben 1 2 fő részesült a Békés járásban lakhatási támogatásban és 2020. évben idáig 3
főnek tudtuk a lakhatását támogatni.

8. Vállalkozóvá válás támogatása

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

— aki álláskereső,
— és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a járási hivatal legalább egy

hónapja álláskeresőként nyilvántartja,
— vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
— aki önmaga foglalkoztatását — munkaviszonyon kívüli tevékenységgel — egyéni vállalkozás

keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás
indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként
oldja meg.

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:
a) pályázati úton 3 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és/vagy vissza

nem térítendő formában,
b) kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig

terjedő, vissza nem térítendő támogatás,
c) kérelemre a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges

szaktanácsadás költségei.
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2019. évben 61 tő, míg ebben az évben 18 tő álláskereső vállalkozóvá válását sgítettük elő
vállalkozóvá válás támogatásával.

A kamatmentes tőkejuttatás pályázatán 201 9. évben 2 fő nyert el támogatást a köretünkben. A
pályázati úton igényelhető legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás vissza nm térítendő
formában várhatóan 2020 .07.01 -2020 .08.31 . közötti időszakban kerül meghrdetésre.

9. Munkaerő-piaci képzés támogatása

A támogatás célja az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartás esélyeinek növelése. Képzési
támogatásként keresetpótló juttatás, valam int képzéssel kapcsolatos költségek megtérít ése adható.

Az ügyfelek képzésbe vont létszámadatait vizsgálva csökkenés figyelhető meg az előző évhez
képest. 2019-ben 285 fő képzésbe vonása történt meg.

Megyei szinten a képzésbe vontak számát és arányát tekintve osztályunk jól láthatóan a 201 9-es
évben is átlag felett teljesített:
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Nagyon szép eredménynek tekintjük, hogy a 2019-es évre betervezett 249 fős létszámot 36 fővel
túlteljesítettük.
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VI. Munkáltatói kapcsolattartás

Osztályunkon 201 9-es évben munkaerőpiaci reformprogram került bevezetésre. A rerdszer egyik
legfontosabb pillére, hogy még hatékonyabbá tegye az álláskeresőknek a megfelelő rriunkahely és
a munkáltatók számára legmegfelelőbb álláskereső kiválasztását. Ezt a potenciális rri unkavállalók
képességeinek felmérésével, pályaválasztási- és munkavállalási tanácsadással, önéletrajzírásban
történő segítségnyújtással, szükség esetén készségfejlesztéssel, és különféle képzésekkel érjük el.
A programban kiemelt hangsúlyt kap a munkáltatók igényeinek felmérése, valamint a járási, illetve
megyei hivatalok és a vállalkozások közötti hatékonyabb kapcsolattartás elérése. A program
osztályu n k m u nkamódszerét teszi hatékonyabbá, amellyel a versenyszférába történő kiközvetítés
eredményesebbé válik.

A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelenleg is több mint 300 munkaadóval tart
rendszeres kapcsolatot. Folyamatosan bővítj ük partnereink számát, partnerlistába gyűjtjük
adataikat, hogy minél több információval tudjuk ellátni őket. Működési területeik között jellemző a
mezőgazdaság, építőipar, kereskedelem, a közigazgatás és a szolgáltatás.

2019. évben bejelentett álláshelyek száma osztályunkon 3 606, melynek döntő többsége a
közfoglalkoztatásba történő közvetítésekre irányult. Országos szintű probléma a szakember hiány,
ennek következtében tapasztalható a dunántúli munkáltatók egyre nagyobb számú munkaerőigény
bejelentése. Elsősorban gyári munkára, építőipari szakmunkára, takarításra, betan ított munkára
várják közvetítésünket.

A Békéscsabai Járási Hivatal területi közelségét kihasználva kívánunk továbbra is nagyobb
számban mu nkalehetőségeket biztosítani álláskeresőink számára. A benyújtott nagyobb létszámú
munkaerőigények kielégítése kapcsán kívánunk mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal
segítségére lenni.

A 2020-as évben is kiemelt célként fogalmazódik meg a vállalati kapcsolttartás erősítése, továbbá a
munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése, amire a regisztrációban maradt, tartós álláskeresőknek
meglátásunk szerint szükségük van. Fontos feladatnak tartjuk ezen réteg hatékonyabb
megszólítását, képzési ‚ támogatási programokkal történő segítését.

Célunk a továbbiakban is az elsődleges munkaerőpiacra történő elhelyezés elősegítése, valamint a
GINOP és TOP programok hatékony működtetése, illetve a támogatási és továbbfoglalkoztatási
időszakot követő foglalkoztatás ösztönzése.

Békés, 2020. június 8.
Tisztelettel:

Hidi József
járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Szabados Mónika
osztályvezető
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