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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2015. évi munkatervében szerepel az önkormányzati közfoglalkoztatás 

értékelése, a 2014. évi programok végrehajtásának a tapasztalatairól szóló tájékoztató. Az 

előterjesztés elkészítéséhez kértük és megkaptuk az intézmények írásos tájékoztatóját. 

 

A kormány idei közfoglalkoztatási céljai között az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, 

különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásának 

segítése mellett, a természeti és épített környezet védelme, az országos közfoglalkoztatás 

életben tartása, a roma lakosság társadalmi integrációja, önfenntartó települések kialakítása és 

a vidék lakosságmegtartó képességének növelése szerepel. 

A kormányhatározat rögzíti azt is, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési 

programok és munkaerőpiaci szolgáltatások részben európai uniós, részben központi 

költségvetési források terhére valósuljanak meg. 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen visszakerüljön, 

illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás átmeneti 

munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig 

eredménytelen volt.  

A közmunkások jelentős része önhibáján kívül azonban nem talál vissza a munka világába, a 

legtöbb közmunkás hosszú távon bezáródik a közmunka világába.  

 

A közfoglalkoztatás a jelenlegi társadalmi és gazdasági környezetben szinte egyetlen 

lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 

illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, 

határozott időtartamú foglalkoztatására. 

 

Mint minden évben, így tavaly is módosult a közfoglalkoztatásról szóló törvény, valamint a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról és a közfoglalkoztatási bér és garantált bér 

megállapításáról szóló kormányrendelet.  

 

Tájékoztatásul a bruttó bérek összege: 

közfoglalkoztatási bér (alapfokú végzettség)      77.300.-Ft 

garantált közfoglalkoztatási bér (középfokú végzettség)    99.100.- Ft 

munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér     85.050.- Ft 

munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér             109.040.- Ft 
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Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a munkanélküliség az országos 

átlagon felüli – 15,30 % - volt 2014. decemberében. Munkaképes korú népesség 5.679 fő, 

álláskeresőként nyilvántartott 869 fő, melyből 599 fő volt jogosult foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra.  

 

Közfoglalkoztatottként olyan természetes személy foglalkoztatható, aki a munkaügyi 

kirendeltségen nyilvántartott álláskereső. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre 

létesíthető, próbaidő kikötése nélkül. A jogviszony időtartama nem lehet hosszabb, mint a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a 

közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatottak számára.  

 

A közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében közfoglalkoztatási jogviszony olyan 

munkára létesíthető, amely törvény által előírt állami feladat, a helyi önkormányzatokról 

szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat ellátásra irányul, és e célból a 

törvény nem ír elő közszolgálati jogviszonyt.  

 

A közfoglalkoztatás megújult rendszerében a közfeladatok ellátása mellett kiemelt 

fontosságú, hogy a támogatással foglalkoztatott álláskeresők munkája új értéket teremtsen.  

 

2014. évi programok bemutatása 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2014. évben jellemzően több alkalommal, 

rövidebb időtartamú foglalkoztatásra volt lehetőségünk. A programnak e sajátossága nagyon 

megnehezített a munkánkat, mivel 2-4-6 havonta kellett leszámoltatni és újra felvenni ezeket 

a személyeket. 2014. évben az intézmények önállóan pályáztak a hosszú távú 

közfoglalkoztatásra. 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 10 alkalommal adtunk be pályázatot, mely 

összesen 241 szerződéskötést jelentett. 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozók évek óta nagy 

segítséget jelentenek valamennyi intézménynek. A programnak köszönhetően a 

közfoglalkoztatottak többsége egyre nagyobb ismeretet szerez az adott munkakörben, egyre 

nagyobb felelősséget kap az adott intézmény dolgozóitól. Közfoglalkoztatottak nélkül 

valamennyi intézményben nőne az ügyintézési idő, lassulna bizonyos feladatok ellátása. Az 

intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottak képzettségük ellenére nehezen találnak munkát 

Polgáron, illetve a város közvetlen környékén, így pozitívan értékelik a felajánlott munkát, 

még akkor is, ha a munkájukért járó bért alacsonynak, esetenként igazságtalannak is tartják. 

Az önkormányzatnak nagyon kedvező foglalkoztatási forma, mely nélkül a napi feladatellátás 

nem minden esetben tudna maximálisan működni. 

 

Betöltött munkakörök/munkaterületek voltak jellemzően: intézményi karbantartó, portás, 

konyhai kisegítő, dajka kisegítő, varrónő, kézbesítő, takarító, irodai kisegítő, pénzügyi 

ügyintéző, segédmunkás.  

 

Mivel az intézmények sokrétű feladatellátásra szakosodtak, különösen a Városgondnokság, és 

több telephelyen végzik tevékenységüket, ennek megfelelően az egyéb munkásállományú 

dolgozó foglalkoztatása is nagymértékben hozzájárult a zökkenőmentes feladatellátáshoz.  
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Az intézmények közfoglalkoztatotti létszáma az alábbiak szerint alakult: 

 

Városgondnokság:   36 fő 

Napsugár Óvoda:       6 fő 

Művelődési Központ:     4 fő 

Szociális intézmény:       9 fő 

Polgármesteri Hivatal:           30 fő 

 

2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás 

 

Polgár Város Önkormányzata a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében 168 fő 

foglalkoztatására nyújtott be pályázatot 2013.11.07.-2014.04.30. közötti időszakra. A 

közfoglalkoztatási jogviszony keretén belül a közfoglalkoztatottak a tényleges 

munkavégzésen kívül munkaerő-piaci képzésen is részt vettek. 

 

Alapkompetencia képzésen vett részt 88 fő közfoglalkoztatott. A képzés keretében az 

alapkészségek (olvasás, írásbeli, illetve szóbeli kommunikáció, számtan-mértan) fejlesztése 

történt, annak érdekében, hogy a résztvevők alkalmasak legyenek a szakmai bemeneti 

kompetenciák elsajátítására, illetve ezt követően szakmai képzésre. A képzés következtében 

javult a másokkal való kapcsolattartás, a kommunikáció. 

 

A betanított parkgondozó képzésben résztvevő 20 fő a képzés befejeztével alkalmassá vált 

(szakirányítás mellett) parkosítási feladatok elvégzésére, a zöld területek, zöldfelületek 

(közkert, közpark, házi és üdülőkert, temető, közterület) kiültetett növényeinek gondozására, 

ápolására, fenntartására, a létesítmények karbantartására. 

 

A kerti munkás képzésen részt vevő 20 fő a háztáji kertekben, árutermelő kertekben 

végezhető alapvető kertészeti tevékenységeket ismerte meg. Gyümölcstermelő növényeket, 

szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú 

gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási 

munkákat, képes a kerti haszonnövények szakszerű betakarítására. 

 

Az egészségőr képzésen szintén 20 fő közfoglalkoztatott vett részt. A képzés alkalmassá tette 

a végzetteket az elsősorban egészségügyi, másodsorban szociális ellátórendszerben dolgozó 

szakemberek és a lakosság közötti bizalmon alapuló kapcsolattartásra, segítő jellegű közvetítő 

szerepre, illetve a saját lakókörnyezetükben, integrálva tudják hasznosítani a megszerzett 

tudást. 

 

A bér-és társadalombiztosítási ügyintéző képzésen 20 fő, érettségivel rendelkező 

közfoglalkoztatott vett részt, a képzést befejezők a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok 

ellátására lettek alkalmasak. Többek között az alábbi feladatok ellátását sajátították el: bér-és 

TB ügyintézés, kifizetett ellátások nyilvántartása, igazolások küldése az illetékes 

társadalombiztosítási szerveknek, munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztrációs 

feladatok ellátása. 

A képzés leteltével a dolgozók a megszerzett tudást az önkormányzat intézményeinél, a város 

belterületén lévő parkok, közterek területén, illetve a későbbi közfoglalkoztatási programok 

keretében is hasznosíthatták. 

 

Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 

 

Polgár Város Önkormányzata 2014. februárjában új kezdeményezésként kérelmet nyújtott be 

Mezőgazdasági Kistérségi startmunka mintaprogram céljából.  
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A benyújtott kérelmeknek megfelelően vissza nem térítendő céltámogatásban részesültünk az 

alábbiak szerint: 

 

A „Kultúrnövény” projekt keretében a 104 fő álláskereső foglalkoztatásából eredő 

közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 79.465.317.- Ft 

támogatást, beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 15.103.244.- Ft támogatást 

nyertünk el. A támogatás teljes időtartamára (2014.03.17.-2014.11.30.) kifizethető támogatási 

összeg 94.568.561.- Ft volt. 

 

Polgár Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a munkaügyi központ által 

kiközvetített álláskeresőkkel határozott idejű, teljes munkaidős közfoglalkoztatási jogviszonyt 

létesít, próbaidő kikötése nélkül. 

 

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram kedvezményezettje Polgár Város Önkormányzata 

volt, a projektek megvalósításában fontos szerepe volt a megbízási díjjal szakmai irányítást 

végző agrármérnöknek.  

 

Önkormányzatunknál kerültek ellátásra a programmal, illetve a dolgozókkal kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok(munkaszerződések elkészítése, leszámoltatások intézése, 

nyilvántartások vezetése a közfoglalkoztatottakról, munkából való távolmaradás jelentése a 

Magyar Államkincstár felé, statisztikai adatok biztosítása stb.), míg a szakmai irányítók, a 

programba felvételt nyert munkavezetők, projektvezetők, készlet-és anyagnyilvántartók a 

munkafolyamatokat felügyelték, irányították (munka- és védőruhák kiosztása, napi 

munkakezdés felügyelete, jelenléti ívek naprakész vezetése, dolgozóknak kiadott szerszámok 

nyomon követése, munkafolyamatok folyamatos ellenőrzése stb.). 

 

A termelési tevékenységet az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi szántókon, 

belterületi telkeken, illetve magánszemélyek által térítésmentesen művelésre átengedett 

zártkerti területeken folytattuk 16,0225 hektáron. A fő tevékenységet a burgonyatermesztés 

adta 2,5 hektáron. Emellett termeltünk paprikát, paradicsomot, káposztát, karalábét, 

sárgarépát, petrezselymet, zellert, hagymát, fokhagymát, csemegekukoricát és sütőtököt. 

Kamillavetést végeztünk 2,3 hektáron. Gyümölcsfák telepítését 0,5 hektáron valósítottuk meg 

(alma, körte, birs, fekete ribizli, cseresznye, meggy, szilva, kajszi – és őszibarack). Koraősszel 

telepítettünk 2 000 m2 szamócát.  A program részét képezte az előző évben telepített 2 

hektárfenyő pótlása, ápolása.  

 

A megtermelt termékek (fentiekben felsorolva) mennyiségének értéke 1.067.480.-Ft. 

 

A termékeket az önkormányzat illetékességébe tartozó három konyha (általános iskola, 

óvoda, szociális konyha) használta fel. Amikor dömping keletkezett, azt az önkormányzat 

Szociális- és Egészségügyi Bizottságának döntése alapján a rászorulók természetbeni 

segélyezésére fordítottuk. Szabadpiaci értékesítést nem végeztünk. Az év során két 

szomszédos önkormányzattal (Görbeháza és Újtikos) alakult ki együttműködés, amely során a 

fölös mennyiségek átvételével, cseréjével vezettük le a keletkező túltermelést.   

 

A program sajátossága, hogy 72 fő végezte el a Türr István Képző és Kutató Intézet által 

szervezett „Betanított gyógynövénygyűjtő és- termesztő” nevet viselő tanfolyamot 2014. 

július 8. - 2014. november 27. között. A program zárásaként a 2015-ben művelendő terület 

85%-án elvégeztük az őszi mélyszántást. 
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A projekt keretében 104 fő foglalkoztatása kezdődött meg 2014.március 17–én. A programba 

felvételt nyert 8,5 hónapos időtartamra 1 fő munkavezető, 3 fő készlet-és anyagnyilvántartó, 

10 fő brigádvezető, illetve 90 fő segédmunkás. 

 

A támogatás teljes időtartama alatt összesen 130 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási 

szerződést, melyből 72 fő férfi és 58 fő női foglalkoztatott volt.  

 

A programban résztvevők közül a munkaviszony megszüntetését közös megegyezéssel 22 fő 

kérte. A közös megegyezéssel történő megszüntetés indoka nagyrészt a kedvezőbb feltételű 

munkaviszony létesítése volt.  

A munkaképes állapotban történő megjelenést és munkavégzést szúrópróbaszerűen 

ellenőriztük. Munkából való igazolatlan távolmaradás, nem munkaképes megjelenés miatt 5 

főnek szűnt meg a munkaviszonya rendkívüli felmondással. 

 

Önkormányzatunk 2015. évben folytatni kívánja a kistérségi (járási) startmunka program 

keretében a mezőgazdasági programelemet.  Szükségességét elsősorban a településen élő - 

nagyrészt szakképzetlen – munkanélküliek foglalkoztatása indokolja, valamint az, hogy a 

megtermelt alapanyagok jelentős segítséget adnak a konyháknak. A zöldség és 

gyümölcstermesztés mellett tervezzük elindítani az állattenyésztési ágazatot is. Az első évben 

baromfi,- sertés,- és kecsketenyésztéssel kezdjük a tevékenységet. Az önkormányzat 

rendelkezik olyan telephellyel, ahol – átalakítással, felújítással – meg tudjuk valósítani ezt a 

projektet. A baromfitenyésztéssel ki tudjuk elégíteni a konyhák tojásigényét, illetve 

időszakosan a friss baromfihús igényét. A sertéstenyésztés keretében az őshonos mangalica 

fajta tenyésztését tervezzük.  

 

Egyéb értékteremtő (helyi sajátosságra épülő) startmunka mintaprogram, azaz a „Tiszta, 

rendezett, virágos Polgár” program 

 

A program az értékteremtő programok egyik úttörőjeként 2014.05.12.-én indult el 35 fő 

foglalkoztatásával. Fő célja Polgár város arculatára hatást gyakorló termékekkel, 

tevékenységekkel kitűnni az addigi közmunka programok közül, kihasználva a potenciális 

munkavállalók között egyre nagyobb arányban lévő szakképzett emberekkel készen kapott 

szakmai tudást és munkatapasztalatot is. A program két ütemben valósult meg, először 

2014.05.12.-2014.09.30., majd 2014.10.15.-2015.02.28. között. Mindkét programban 35 fő 

vett részt az alábbi munkakörökben: 

 

 munkavezető (1 fő) 

 adminisztrátor (2 fő) 

 brigádvezető (2 fő) 

 szakmunkás (6 fő lakatos, hegesztő, asztalos, festő) 

 segédmunkás (24 fő-közterületi építési munkákban, kertészeti tevékenységekben) 

A program több elemből állt. Egyik eleme a Városgondnokság műhelyeiben gyártott, Polgár 

központi közterületein elhelyezett utcabútorok (virágládák, hulladéktárolók) készítése, másik 

eleme a Barankovics térhez kapcsolódó járdák, parkolók, kerékpártárolók kialakítása az 

időközben elkészült főtér hangulatához igazítva, harmadik eleme pedig a megújult 

közterületeken virágok és zöldnövényzet telepítésével, gondozásával javítani a város látképét. 

A program eredményeképpen Polgár főterén, illetve a PÉTEGISZ előtti járdán elhelyezésre 

kerültek az új virágládák (30 db), kerékpártároló épült a PÉTEGISZ mellett, parkoló épült a 

Munkácsy úton a PÉTEGISZ mögött, járda épült a Barankovics teret kettészelő közlekedési 

út Polgármesteri Hivatallal szembeni oldalán, átalakításra került a Munkaügyi Központ előtti 
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közterület. Jelentős mértékben bővült a virágosított, parkosított terület is, és további újabb 

faültetésre (12 db) is sor került. 

 

Közúthálózat karbantartására irányuló startmunka mintaprogram 

 

A közúthálózat javításához kapcsolódó projektünk célja az önkormányzati belterületi 

úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele volt. Az utakhoz kapcsolódó 

padkák, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek sok esetben nem látják el funkciójukat. A 

projekt keretében 70 km hosszúságú belterületi szilárd burkolatú utak karbantartását, 

rendbetételét láttuk el, az alábbi jelentős élőmunkát igénylő feladatokkal: 

 

 Útpadkák felújítása (nyesése, gyalulása, csapadékvíz elvezetővel való funkcionális 

összekapcsolása) 

 Rézsük kiigazítása, karbantartása 

 Árkok-átereszek tisztítása, gaztalanítása, gyomkonkurencia visszaszorítása a 

vízhozamok gyorsabb levezetése érdekében 

 

A program keretében 30 fő foglalkoztatása valósul meg 2014.08.01.-2015.02.28. közötti 

időszakban. A dolgozók az alábbi munkaköröket látták el: 

 

 Munkavezető (1 fő) 

 Készlet-és anyagnyilvántartó (1 fő) 

 Képzetlen brigádvezető (3 fő) 

 Segédmunkás (20 fő) 

 Szakmunkás (5 fő) 

 

Mezőgazdasági földutak karbantartására irányuló startmunka mintaprogram 

 

A mezőgazdasági földutak rendbetétele program, a több mint 20 éve, a szövetkezeti törvény 

erejénél fogva ingyenesen, az önkormányzatok tulajdonába került utak karbantartását jelenti. 

Az Önkormányzat tulajdonába került mezőgazdasági földterületek állapota erősen leromlott, 

elhanyagolt állapotban van, megközelítésük nehézkes, az utakat szegélyező zöld növényzet 

elburjánzott.  

A földtulajdonosok igényeinek megfelelően az alábbi feladatok ellátása történt meg a program 

keretében:  

 

 Külterületi utak és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása 

 Rézsük kiigazítása, karbantartása 

 Műtárgyak, átereszek tisztítása 

 Cserjézés, kaszálás 

 Talajegyengetés, tereprendezés 

 

A mezőgazdasági földutak karbantartása elnevezésű program célja, Polgár város külterületén 

található szilárd burkolattal nem rendelkező mezőgazdasági gyűjtő utak és ahhoz kapcsolódó 

műtárgyak (átereszek) karbantartása, felújítása. A mezőgazdasági utakat kísérő csapadékvíz 

elvezető rendszerek, hasonlóan a mezőgazdasági utakéhoz hasonlóan leromlott állapotban 

vannak. 2014. évben az átereszek cseréjével egy sikeres program kialakítása történt, 

mindazonáltal, hogy az út és a műtárgyai (áteresz, beton előfej) szerves egészet képeznek és 

hiba lett volna különválasztani egymástól.  
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A program keretében 50 fő foglalkoztatása valósul meg 2014.08.01.-2015.02.28. közötti 

időszakban. A dolgozók az alábbi munkaköröket látták el: 

 

 Munkavezető (2 fő) 

 Készlet-és anyagnyilvántartó (1 fő) 

 Képzetlen brigádvezető (3 fő) 

 Segédmunkás (39 fő) 

 Szakmunkás (5 fő) 

 

 

2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás 

 

2013. évhez hasonlóan a 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatási programban olyan pályázatot 

adtunk be, melyben a közfoglalkoztatottak nem csupán munkát végeznek, hanem munkaerő-

piaci képzésen is részt vesznek, bízva abban, hogy a megszerzett tudást nem csupán a 

közfoglalkoztatás során, hanem a nyílt munkaerőpiacon is tudják hasznosítani. 

 

A program 2014.12.01.-2015.03.31. között valósul meg 62 fő bevonásával, az alábbi 

munkaerő-piaci képzésekkel: 

 Mezőgazdasági munkás képzés (23 fő) 

 Park-és kertépítő, temetőkertész képzés (19 fő) 

 Zöldség-és gyümölcsfeldolgozó képzés (20 fő) 

A mezőgazdasági munkás képzésen részt vevők általános mezőgazdasági ismereteket, a 

mezőgazdasági munkához szükséges fizikai és gyakorlati felkészültséget szereznek. A képzés 

2014.12.08.-2015.03.13.-ig tart, sikeres vizsga esetén OKJ-s bizonyítványt kapnak a 

közfoglalkoztatottak. 

 

A park-és kertépítő, temetőkertész képzésen részt vevők megismerik a speciálisan 

temetőkben, parkokban ültethető növények körét, csoportosítását, életfeltételeit; képesek a 

lomblevelű díszfákat, díszcserjéket, fenyőféléket, örökzöldeket, virágokat, gyepet alkotó és 

takaró növényeket ültetni, ápolni. A képzés betanító jellegű, 2014.12.02.-2015.03.30.-ig tart, 

sikeres vizsga esetén a résztvevők tanúsítványt kapnak. 

 

A zöldség-és gyümölcstermesztő képzésen részt vevők képessé vállnak a zöldség-és 

gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos 

végrehajtására, a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelményeinek maradéktalan 

betartásával. A képzés 2014.12.16.-2015.03.23.-ig tart, sikeres vizsga esetén OKJ-s 

bizonyítványt kapnak a résztvevők. 
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Az alábbi táblázat a 2014.év során beadott pályázatoknak megfelelően mutatja be a létszám és 

költségadatokat.  

 

Sorszám Program megnevezése Megpályázott 

létszám (fő) 

Igényelt támogatás 

1 Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

241 49.044.428.- 

2 2013-2014. évi téli 

közfoglalkoztatás 

168  92.736.637.- 

3 Mezőgazdasági startmunka 

mintaprogram 

104 94.568.561.- 

4 Egyéb értékteremtő (Virágos 

Polgár) startmunka mintaprogram 

I. 

35 19.833.838.- 

5 Egyéb értékteremtő (Virágos 

Polgár) startmunka mintaprogram 

II. 

35 17.536.535.- 

6 Közúthálózat karbantartása 

startmunka mintaprogram 

30 23.601.650.- 

7 Mezőgazdasági földutak 

karbantartása startmunka 

mintaprogram 

50 38.368.748.- 

8 2014-2015. évi téli 

közfoglalkoztatás 

62 23.337.499.- 

 ÖSSZESEN 725 359.027.887.- 

 

 

Közérdekű munka 

 

Szabálysértési pénzbírság esetén lehetőség van a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű 

munkával való kiváltására. A közérdekű munka tartalmát órákban kell meghatározni. Eltérő 

rendelkezés hiányában a közérdekű munka legkisebb mértéke hat, legmagasabb mértéke 

száznyolcvan óra. A meg nem fizetett pénzbírság helyébe ötezer forintonként hat óra 

közérdekű munkát kell meghatározni. 

 

A közérdekű munka végrehajtása során az állami foglalkoztatási szerv- foglalkoztathatósági 

szakvélemény figyelembevételével, a munkáltató beleegyezésével- foglalkoztatót jelöl ki a 

közérdekű munka végrehajtása helyéül. 

 

Polgár Város Önkormányzatához 2013. évben három hónap alatt 19 főt jelölt ki a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatalának II. Munkaügyi Kirendeltsége 

közérdekű munkára, 2014. évben ez a szám 63-ra nőtt. A kiszabott közérdekű munka 6-60 óra 

közé esik, a közérdekű munkára ítéltek jellemzően napi 6 órát dolgoznak, hetente legalább 

egy napon. A közérdekű munkások munkavégzését a Városgondnokság koordinálja és 

felügyeli.  

 

Összegzés 

 

A közfoglalkoztatás legnagyobb pozitívuma maga a tevékenység, a foglalkoztatás, a munkába 

való bekapcsolódás lehetősége, a rendszerességre, fegyelmezettségre nevelés törekvése, az 

emberi tartás visszaadásának kísérlete. Az értékteremtés igényéről sem kell lemondanunk, 

mert az, létező és permanensen keletkező problémákat old meg.  
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Környezetünk élhetőbbé tétele, a felújítás, karbantartás és gondozás is értékteremtés, még ha 

forintban nehezebben is mérhető.  

 

2015. évben Startmunka program keretében 7 területen kezdődött meg a munka 2015. március 

16. napjától. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2015. március 5. – 2016. 

június 30. között végzik tevékenységüket az e programban munkát vállalók. 

 

Önkormányzatunknak továbbra is célja a közfoglalkoztatás biztosítása, mely az egyre 

nagyobb számú érintettek körének jelenthet szociális biztonságot és munkajövedelmet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2015. március 16. 

       Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

………/2015.(……) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2014. évi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


