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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2016. évi munkatervében szerepel az önkormányzati közfoglalkoztatás 

értékelése, a 2015. 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 sikeres visszakerüljön, 

illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra.  

A közfoglalkoztatási jogviszony, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz nem helyezhető egy 

szintre a hagyományos munkaviszonnyal. Ennek oka az, hogy atipikus foglalkoztatásról van 

szó, mely még a Munka törvénykönyvében foglalt munkaviszonyokhoz képest is speciális, 

hiszen szabályozását külön törvények, rendeletek látják el. Másrészt, mivel egy állami 

foglalkoztatáspolitikai eszközről van szó, így rendeltetése is különbözik a hagyományos 

munkaviszonyokétól, feladata az álláskeresők segítése. 

 

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. A közfoglalkoztatási bérek alakulását az 1.sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a munkanélküliség aránya 11,66 

%,  2015. decemberi adatok szerint. A településen élő munkaképes korú népesség 5.643 fő, 
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álláskeresőként nyilvántartott 658 fő, melyből 587 fő volt jogosult valamely álláskeresői 

támogatásra, jellemzően az aktív korúak ellátására. 

 

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.  

 

2015. évi programok bemutatása 

 

I. 2014. évről áthúzódó programok 

 

2014. évről öt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program húzódott át a 2015. évre, ezek 

keretében 135 fő foglalkoztatása valósult meg. Az egyik program a 2014-2015. évi téli 

közfoglalkoztatás volt, melynek keretében olyan pályázatot adtunk be, melyben a 

közfoglalkoztatottak nem csupán munkát végeztek, hanem munkaerő-piaci képzésen is részt 

vettek, 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 valósult 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 szereztek. A képzés 

2014.12.08.-2015.03.13.-ig tartott, sikeres vizsgát követően OKJ-s bizonyítványt kaptak a 

közfoglalkoztatottak. 

 

A park-és kertépítő, temetőkertész képzésen részt vevők megismerték 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 volt, 2014.12.02.-2015.03.30.-ig 

tartott, sikeres vizsgát követően a résztvevők tanúsítványt kaptak. 

 

A zöldség-és gyümölcstermesztő képzésen részt vevők képessé váltak 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 tartott, sikeres vizsgát követően OKJ-s 

bizonyítványt kaptak a résztvevők. 
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A 2014. évi Startmunka Mintaprogramok egyes programjai 2015. február 28. napig tartottak, 

ennek keretében 115 fő foglalkoztatása valósult meg az alábbi megbontásban: 

 

- Közúthálózat karbantartása: 30 fő 

- Mezőgazdasági földutak karbantartása: 50 fő 

- Egyéb értékteremtő (Virágos Polgár) program: 35 fő 

 

Ezen programok bemutatása a tavalyi 2014. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatóban már 

megtörtént. 

 

II. Startmunka Mintaprogramok 

 

A 2014. évben indult programok 2015.02.28.-i zárását követően azonnal elkezdődött a 2015. 

évi startmunka mintaprogramok vállalt kötelezettségeinek teljesítése, hiszen 2015.03.16.-ra 

biztosítani kellett a 232 fő közfoglalkoztatott munkába állását. Polgár Város Önkormányzata 

7 db startmunka mintaprogram pályázat kapcsán a közfoglalkoztatási jogviszony keretében 

történő foglalkoztatáshoz és a projekt megvalósításához 256.247.549.- Ft összegű vissza nem 

térítendő céltámogatásban részesült, 2 projekt beruházási és dologi költségeihez pedig 3.124. 

608.- Ft saját forrást ajánlott fel. 

 

Önkormányzatunknál kerültek ellátásra a programokkal, 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 

programokba 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.). 

 

1. Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 

 

A termelési tevékenységet az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi szántókon, 

belterületi telkeken, illetve magánszemélyek által térítésmentesen művelésre átengedett 

zártkerti területeken folytattuk 22 hektáron, 120 fővel. 2014. évhez képest tehát 16 fővel 

nagyobb létszámmal, 6 hektárnyi területtel nagyobb területen láttunk el mezőgazdasági 

tevékenységet. A múlt év kezdése lényegesen kedvezőbb volt, mert a művelendő területeket 

2014-ben kultúrállapotba hoztuk, az őszi mélyszántást a művelt terület 85 %-án sikerült 

elvégezni.  

 

A fő tevékenység iránya továbbra is a burgonyatermesztés volt (4 ha), emellett paprika, 

paradicsom, káposzta, uborka, hagyma termesztése valósult meg, de a konyhák igényeit 

figyelembe véve termeltünk zöldborsót, karalábét, sárgarépát, petrezselymet, fokhagymát és 

céklát. Ráépülő program keretében elindítottuk a kisállat tenyésztési programot 325 db 

előnevelt csirkével és 5 db sertés (tenyészkoca) beszerzésével. Ehhez vetettünk 2 ha 

takarmánykukoricát.  Ezeken túlmenően ápoltuk a 2014-ben eltelepített 2,3 ha kamillát, a 0,5 

ha gyümölcsöst, és a 2013-ban telepített 2 ha fenyőt. 

 

A 2015-ös évre rányomta bélyegét a rendkívüli aszályos időjárás. Elfogadható termést csak 

ott értünk el, ahol a rendszeres öntözést meg tudtuk oldani. A legdrasztikusabb terméskiesés a 

burgonyánál volt, mivel nem tudtuk öntözni. 
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A termékeket az önkormányzat illetékességébe tartozó három konyha (általános iskola, 

óvoda, szociális konyha) használta fel. Az időnként jelentkezett dömping időszakot a 

termékek elsődleges feldolgozásával, tartósításával vezettük le. (kovászos uborka előállítás, 

paprika és uborkasaláta fagyasztás). Ugyanezt a célt szolgálta, amikor két alkalommal a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntésének megfelelően természetbeni szociális 

juttatást adtunk az arra rászorulóknak. (burgonya és zöldpaprika 303.000.- Ft értékben).  

 

2014. évhez hasonlóan a projekt megvalósításában fontos szerepe volt a megbízási díjjal 

szakmai irányítást végző agrármérnöknek. 

 

A 2015-ben megtermett termékek, illetve azok értékeit tartalmazza a 2. sz. melléklet. 

 

2. Helyi sajátosságra épülő startmunka mintaprogram (Virágos Polgár Program) 

 

2015-ben folytatódott a korábbi évben indított értékteremtő program. Fő célja Polgár város 

arculatára hatást gyakorló termékekkel, tevékenységgel kitűnni az addigi közmunka 

programok közül. 

 

A programban engedélyezett 45 fős létszám a következő munkakörökből tevődött össze: 

munkavezető, adminisztrátor, 4 fő közvetlen irányító (brigádvezető), 8 fő szakmunkás 

műhelymunkában (lakatos, hegesztő, asztalos, festő), 30 fő segédmunkás közterületi építési és 

kertészeti munkákban,  

 

A programban (a személyi változások miatt) összesen 56 fő vett részt úgy, hogy a távozó 

létszám pótlásra került, a 45 fős engedélyezett létszám szinte folyamatosan feltöltött volt. 

Egyik lényeges változás a korábbi programhoz képest a közterületre kiültetendő egynyári és 

őszi virágok saját erős megtermelése és kiültetése. A létszám az év folyamán minimális 

mértékben változott, a 45 fő elégnek bizonyult, bár több nehézség volt: 

- a létszám egy részét időnként át kellett csoportosítani más feladatokhoz, 

- a létszám jelentősen kisebb része (kb. 25%) a férfi munkaerő, ami nagyobb fizikai erőt 

igénylő feladatok esetén szűk keresztmetszetnek bizonyul. 

- a szakmai színvonal az elvárásokat sok esetben nem tudja teljesíteni, ezért szükséges 

állományi, illetve külső piaci szereplő bevonása, ami saját forrást igényel. 

 

A tervezett program teljesíthető, de nagyon sok kisebb, a programban leírtaktól eltérő munkát 

is el kellett végezni, ami csúszásokat okozott a programban (folyamatos karbantartást -pl. 

utcabútorok-vagy kezelést -pl. virágok- igénylő tevékenységek). 

  

Az értékteremtő munkák során előállított termékek (pl. virágládák, korlátok, szemeteskukák, 

járdák, közterületi virágosítás, közterületi faültetés) jelentős értéket képviselnek, és ami a 

lényeg, a piaci áraknál olcsóbban kerültek és kerülnek előállításra. Pl. virágládák esetében egy 

átlagos virágláda árának kb. 56%-ba kerül a saját erős előállítása (anyag és díj, ahol a díj 

műhely bérlet + tényleges bér és járulékaival számolt díj). Az arányok változhatnak 

különböző termékek esetében, pl. a munkaigényesebb kukák esetében ez az arány kb. 36%, 

korlátok gyártásánál kb. 43%. A saját nevelésű egynyári virágok valamint a vásárolt 

facsemeték telepítésénél az önköltségi ár a piaci ár kb. 65 - 70%-a. Ez az olcsó munkaerőnek 

köszönhető. Járdák építésénél az önköltségi ár 30%-a a piaci árnak. Ez szintén az olcsó 

munkaerőnek köszönhető. Átlagosan nézve a külső termelőtől vásárolt termékek vagy 

szolgáltatások árának kb. 50-52 %-ába kerültek a program keretein belül előállított termékek. 
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Természetesen a program egyéb költségelemeket is tartalmaz, mint a közvetlen 

anyagfelhasználás. A program keretei között megvásárolt eszközök, anyagok közül néhány 

több programot is kiszolgálhat, mint pl.: 

- sátorfólia, 

- elektromos állványos kisgépek (gérvágó, gyalukés élező, szalagfűrész), 

- elektromos kéziszerszámok (felsőmaró, szalagcsiszoló) 

- betonkeverő  

- hőlégfúvók (2 db) 

- robbanómotoros eszközök (lombszívó, sövényvágó) 

 

Ezek az eszközök a 2016-2017. évi és az azt követő programokban is használhatók, nem kell 

újra beszerezni azokat Az egyéni védőeszközök, munkaruhák költségeit is figyelembe véve 

kijelenthetjük, hogy a Tiszta Virágos Polgár program keretében felhasználásra került bruttó 

6 941 408 Ft beruházási és dologi költségnél jelentősen többet kellett volna Polgár Városnak 

elkölteni, ha a programban leírt elképzeléseket meg szerette volna valósítani.  

 

További előny, hogy a megvalósítást szinte teljes mértékben helyi lakosok végezték, akik nap, 

mint nap láthatják munkájuk eredményeképpen szépülő városunkat és így kézzelfoghatóan 

részeseinek érezhetik magukat az elért produktumoknak.  

 

Az előállított értékek megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

3. Mezőgazdasági földutak karbantartása 

 

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. A program 15 fő foglalkoztatásával valósult meg, ennek keretében kihelyezésre 

került: 

 

- 18 db 30-as beton áteresz 

- 31 db 30-as beton áteresz elő betonfej 

- 6 db 40-es beton áteresz 

- 2 db 40-es beton áteresz elő betonfej 

Megépült 3 km új mezőgazdasági út a Morotva-közben, ahol 290 m3 zúzott beton és 

bányakavics került kihelyezésre. Az út megépítésével egyetemben 3 km szikkasztó rendszerű 

árok került kialakításra. Az Alsó-réten 2,5 km, jellemzően már zúzottkővel ellátott út lett 

szakaszosan kijavítva. Összesen cca. 20 km árok cserjézését és takarítását oldottuk meg. A 

kitermelt cserjék egy részét a helyszínen leszecskáztuk (Kopasz-gát), a másik részét az Erdei 

úti bázis fűtésére használtuk fel. A cserje irtás során jelentős mennyiségű tűzifát sikerült 

felhalmoznunk és raktároznunk. 

 A kihelyezett beton átereszek és azok előfejei jellemzően az egyes mezőgazdasági 

parcellákhoz való akadálytalan bejutást oldották meg, mindamellett megoldották a 

lefolyástalan területek vízelvezetését.  

 

4. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

 

2015. évben új programelemként indult Önkormányzatunknál az illegális hulladéklerakó 

helyek felszámolására irányuló startmunka mintaprogram. 
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A szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellenére az évek során  

városunkban is illegális hulladéklerakók jöttek létre. A hulladékok településhatárokon, 

árokpartokon, erdőszélen való illegális elhelyezése nemcsak környezetszennyezést okoz, 

hanem rontja a tájképet és az életminőséget is. A rendszeres háztartási hulladék gyűjtése, a 

szelektív hulladék gyűjtése, a lomtalanítás ellenére városunkban is nagy gondot jelent az 

illegális hulladék elhelyezése egyre több, nagyobb területen. Az illegális lerakók esetében az 

egyik legfőbb gondot a hulladékhalmot átmosó víz és a keletkező gázok jelentik. A csapadék 

a hulladékból kioldja az ammónium-vegyületeket, nitrátokat, nehézfémeket, zsírsavakat, 

baktériumokat, melyek így a talajba, onnan pedig a talaj-, majd a rétegvizekbe kerülnek. A 

hulladék egyes alkotórészei beépülnek állati, növényi szervezetekbe és a táplálékláncon 

keresztül végül az embert is károsítják. Egyes termelési, illetve települési hulladékok fertőző 

betegségek okozói lehetnek, melyek illegális hulladéklerakóra kerülve fokozott veszélyforrást 

jelentenek. Az önkormányzat, szakembereinek bevonásával felmérést végeztetett a város 

közigazgatási területén, ahol a szakemberek körülbelül 15 db közterületen elhagyott illegális 

hulladéklerakót tártak fel.  

 

A program keretében 15 fő foglalkoztatása mellett, többek között az alábbi feladatok ellátása 

történt meg: 

 

- Összegyűjtésre került több tonna kommunális és bontási törmelék (Hajdúnánási út, 

Lakatos erdő) 

- Agip Benzinkút mögött cca. 200 t bontási törmelék felszámolása 

- Új zöldhulladék gyűjtőpont kialakítása/ szennyvíztelep mögött 

- Református temető cserjézése és takarítása  

- Kopasz gát cserjézése (polgári szakasz) 

 

5. Bio-és megújuló energiafelhasználás 

 

Szintén új programként pályázatot adtunk be bio- és megújuló energiafelhasználásra irányuló 

startmunka mintaprogram megvalósítására, 7 fő foglalkoztatásával. A program keretében 

megvalósult tevékenységek: 

 

- 414 tő egy éves visszavágott Shang-Thong Hibrid ültetése (cca. 20 – 25 tő nem hajtott 

ki, 100%-os garancia, az áprilisi pótlásra) 

- 100 tő fehérnyár és 20 tő vadkörte telepítése (Agip kút mögött- rekultivált lerakó) 

A hibridek telepítését a megfelelő talajelőkészítést követően 2015. május elején kezdtük el. A 

kialakult aszályos idő miatt megnövekedett az öntözővíz szükséglet, amely nagyban 

befolyásolta a tövek növekedési potenciálját, hiszen 1 császárfa tőnek 50 l/hét vízigénye van. 

Jellemzően nehézségeket okozott ebben az időszakban a reggeli és az esti öntözés. Szükség 

volt a munkaidő átszervezésére (kora reggeli 06-órai és késő délutáni 18-órai munkavégzés).  

 

6. Közúthálózat karbantartása Startmunka Mintaprogram 

 

A 15 fő foglalkoztatásával megvalósuló projekt részeként ellátandó legfontosabb feladatok 

voltak az útpadkák helyreállítása, rézsük kiigazítása, folyamatos karbantartása, gaztalanítása, 

az útsávba eső fák, bokrok gyérítése metszése (közlekedési csomópontok láthatóvá tétele), 

kidőlt, elferdült közlekedési táblák helyreállítása, az utak, járdák és a zöldterületeken lévő 

hulladék összeszedése. 
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A keskeny szilárd útburkolatú utakon szükséges volt az útpadkák és rézsük folyamatos 

karbantartása és megerősítése, hogy a gépjárműforgalom biztonságos legyen. A 

beavatkozással megóvható a burkolt felületek szélének további rongálódása, kátyúsodása. 

Szükséges közlekedési biztonság szempontjából az utak mellett lévő sűrűn telepített fák 

gyérítése, gallyazása. Kiemelt feladat volt az utakon és az utak mellett, valamint a 

közterületeken a folyamatos hulladékeltávolítás és az illegális hulladéklerakók felszámolása. 

 

7. Belvízelvezetési Startmunka Mintaprogram 

 

A 15 fő foglalkoztatásával megvalósuló projekt keretében a fő feladat a település belterületén 

lévő utcákon, közterületeken lévő a felszíni vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés céljait 

szolgáló belvízelvezető csatornák és átereszek tisztítása, karbantartása volt. A csatornák egy 

része földmedrű, másrészük pedig betonlap burkolattal vannak ellátva. A belvízelvezető 

csatornák fő funkciója, hogy a lehulló, összegyűlt csapadékvíz elvezetése az utakról, járdákról 

és közterekről. Kiemelt feladat volt a selypesmelléki csatorna iszaptalanítása, a hozzá tartozó 

rézsű kiigazítása, valamint az átereszek tisztítása. 

 

A Startmunka Mintaprogramok összefoglaló adatait tartalmazza a 4. sz. melléklet. 

 

 

III.  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

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 hatékonyan működni. 

 

1. Polgári Polgármesteri Hivatal 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2015. évben jellemzően több alkalommal, 

rövidebb időtartamú foglalkoztatásra volt lehetőségünk. A programnak e sajátossága nagyon 

megnehezítette a munkánkat, mivel 2-3-4 havonta kellett leszámoltatni és újra felvenni ezeket 

a személyeket. 2015. évben az intézmények önállóan pályáztak a hosszú távú 

közfoglalkoztatásra, azonban sok dolgozó esetében kellett az Önkormányzatnak pályáznia, 

több intézményi dolgozó esetében volt az Önkormányzat a közfoglalkoztató. 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 15 alkalommal adtunk be pályázatot, ezek 

keretében pedig összesen 304 munkaszerződést kötöttünk a dolgozókkal. Betöltött 

munkakörök/munkakörök voltak jellemzően: intézményi karbantartó, portás, konyhai 

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

segédmunkás.  

 

Polgár Város Önkormányzata által beadott hosszabb időtartamú pályázatok főbb adatait 

tartalmazza az 5. sz. melléklet. 
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2. Napsugár Óvoda 

 

Mivel óvodai intézményről van szó, fontos szakmai, pedagógiai, működési szempont 

számunkra az óvodában dolgozó személyek állandósága. Több dajkaképző is indult Polgár és 

térségében, ez annyiban volt kedvező számunkra, hogy munkanélküli, dajka végzettséggel 

rendelkező álláskeresőket tudtunk alkalmazni, törekedve a szakmai kompetenciákra és a 

személyi állandóságra. 

 

A közfoglalkoztatottak óvodában történő alkalmazása elősegíti a humánerőforrás biztosítását. 

Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatásban alkalmazott szakképzett dajkák köréből biztosítjuk 

a nyugdíjba menő dolgozók utánpótlását. Mindez folyamatosságot, stabilitást, szakmai 

biztonságot jelent az óvoda működése, valamint az intézmény gazdálkodása szempontjából. 

 

Az intézményi közfoglalkoztatás a többi intézményhez hasonlóan, hat periódusban valósult 

meg intézményi kisegítő, gyermekfelügyelő, kisegítő takarító, pénzügyi ügyintéző 

munkakörökben, összesen 19 fő foglalkoztatásával. 

 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

Az intézmény több periódusban, 8 órás foglalkoztatást célzott meg, figyelembe véve az 

intézmények igényeit is. A feladatellátást jelentősen megnehezítette a program széttagoltsága, 

folyamatos átalakítása (2-3-4 hónapos időszakok) 

 

Az év során a programban 36 fő vett részt, az átlagos statisztikai állományi létszám 29,4 fő 

volt, a dolgozók a következő munkaköröket látták el: konyhai kisegítő (15 fő), irodai kisegítő, 

adminisztrátor (3 fő), irodai kézbesítő (1 fő), takarító (5 fő), segédmunkás (6 fő), 

villanyszerelő (1 fő), karbantartó (3 fő), tehergépkocsi-vezető (2 fő). 

Éves szinten bér és járulék kiadásokra fordított összeg 33.065 e Ft, felhalmozási kiadásokra 

975 Ft és dologi kiadásokra pedig 773 e Ft-ot költött az intézmény. Kiadás összesen 34.813 e 

Ft. A kiadásokkal szemben az intézmény elkülönített állami pénzalaptól 26.755 e Ft bevételt 

kapott. A kiadások és bevételek különbözeteként 8.058 e Ft-ot kellett az önkormányzatnak 

saját erőként hozzátenni, annak érdekében, hogy a Városgondnokság 2015. évi 

közmunkaprogramja teljesüljön. 

 

4. Szociális Szolgáltató Központ 

 

A 14 fő közfoglalkoztatott az intézmény zavartalan működéséhez jelentős segítséget nyújtott. 

A 2 fő szociális segítő a szabadságolások ideje alatt biztosította a gondozottaink folyamatos 

ellátását. Az idős embereknél nagyon fontos, hogy biztonságot, állandóságot alakítsunk ki. 

Igaz az elnevezés hosszabb távú közfoglalkoztatásra utal, de nehezítette a munkavégzés 

szervezését a többszöri leszámoltatás és újra felvétel. Pozitívumként elmondható azonban, 

hogy ugyanazon munkavállalókat sikerült foglalkoztatnunk, így ellátottainknál a megszokott 

emberek folytatták munkájukat. 

A foglalkoztatottak számára is könnyebbséget jelentett az intézményben alkalmazott 

gyakorlati tapasztalatok elsajátítása. A foglalkoztatásnak köszönhetően 1 fő szociális segítő 

betekintést nyert az idősellátás folyamatába és beiratkozott az OKJ-s szociális gondozó és 

ápoló tanfolyamra, ahol előreláthatólag idén májusban megszerzi ez irányú szakképzettségét. 
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5. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményének hosszú évek óta nagyon jó 

tapasztalatai vannak a közfoglalkoztatott dolgozók alkalmazásáról. Az intézményünk sajátos 

funkciója miatt, a rendezvények szervezése, nem kevés munkaórát igényel. Az éves 

munkatervben szereplő programok mellett intézményünk bonyolítja le a városi 

rendezvényeket, nemzeti ünnepeinket is. A közalkalmazotti létszámmal a közfoglalkoztatás 

segítsége nélkül nehézkesen lehetne megoldani.  

A tavalyi év során januártól decemberig folyamatosan volt a hosszabb távú közfoglalkoztatás 

keretén belül alkalmazott dolgozónk. A legmagasabb létszám 4 fő volt.  A munkavállalók 

kulturális szervező, irodai kisegítő, portás, karbantartó munkakörökben dolgoztak nálunk. 

A közfoglalkoztatott munkatársak kora, hozzáállása, munkabírása nagy segítséget jelent.  

 

6. Egyéb foglalkoztatási feladatok 

 

A Hatósági Iroda a nagylétszámú közfoglalkoztatás ellátása mellett, az alábbi feladatok 

megvalósulását is biztosította:  

 

Közérdekű munka: szabálysértési pénzbírság, illetve bíróság által kiszabott büntetés esetén 

lehetőség van a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával való kiváltására. 2015. 

évben közel 70 fő vett részt ilyen jellegű foglalkoztatásban.   

Diákmunka: 65 fő diákmunkás foglalkoztatása valósult meg, napi 4 órás munkavégzéssel. 

Önkéntes munka: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, 30 nap 

munkaviszonyt nem létesített lakosok számára nyújt lehetőséget arra, hogy 30 napos, 

önkéntes munkával biztosítsák az ellátás megtartásához. Ez évben ez 50 főben teljesült.  

 

IV.  Összegzés 

 

A közfoglalkoztatás révén az állam – az önkormányzatokon keresztül – olyan aktív szerepet 

játszik, mellyel célja ösztönözni a munkavállalás lehetőségének bővítését, amely révén 

mindenki megteremtheti a saját munkájának és megélhetésének feltételrendszerét, így 

elősegítve azt, hogy az egyén is felelősséget vállaljon saját sorsának irányításáért.   

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.  

Környezetünk élhetőbbé tétele, a felújítás, karbantartás és gondozás is értékteremtés, még ha 

forintban nehezebben is mérhető.  

 

Önkormányzatunknak továbbra is célja a közfoglalkoztatás biztosítása, mely az egyre 

nagyobb számú érintettek körének jelenthet szociális biztonságot és munkajövedelmet és 

jelentősen hozzájárul az önkormányzati feladatellátáshoz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2016. március 10. 

       Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

          polgármester 
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………/2016.(……) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2015. évi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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1. sz. melléklet:  

 

 

Közfoglalkoztatási bérek alakulása 

 

  

Bruttó bér (Ft) Nettó bér (Ft) 
Növekedés 
mértéke (Ft) 2014 2015 2014 2015 

közfoglalkoztatási bér (alapfokú végzettség 77 300    79 155    50 631    51 846    1 215    

garantált közfoglalkoztatási bér (középfokú végzettség 99 100    101 480    64 910    66 469    1 559    

munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 85 050    87 090    55 708    57 044    1 336    

munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált 
bér 109 040    111 660    71 421    73 137    1 716    
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2. sz. melléklet:  

 

 

Mezőgazdasági programban megtermelt termékek, illetve azok értékei 

 

Termék megnevezése Mennyiség (kg) Érték (Ft) 

Burgonya 2780 225 900 

Zöldhagyma (csomó) 376 33 200 

Szamóca 45 37 500 

Zöldborsó 280 56 000 

Karalábé 320 74 900 

Uborka 1488 178 600 

Vöröshagyma 738 88 500 

Zöldpaprika (TV) 586 91 400 

Sárgarépa 440 60 400 

Petrezselyem 187 55 900 

Fejeskáposzta 1137 113 700 

Paradicsom 231 41 500 

Kápia paprika 1550 341 000 

Cékla 1210 118 900 

Vágó csirke (120 db) 242 140 500 

Zöldbab 60 15 600 

Petrezselyem zöld (cs) 288 7 700 

Összesen 
 

1 681 200 
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3. sz. melléklet:  

Helyi sajátosságra épülő programban előállított értékek megoszlása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelenleg tervezett 

programban szereplő 

mutató (eredmény) 

megnevezése 

 

Mennyiségi 

egység 

 

 

Tervezett 

mennyiség 

 

Tény 

mennyiség 

nettó 

önköltségi 

egység ár 

(Ft/db; 

Ft/m) 

 

nettó 

piaci 

egység ár 

(Ft/db; 

Ft/m) 

 

 

nettó 

összes 

önköltség 

(Ft) 

 

nettó 

összes 

piaci érték 

(Ft) 

zárható hamutartóval 

ellátott hulladékgyűjtő 

 

db 
30 15 25 000 70 000 375 000 1 050 000 

virágládák db 20 20 48 000 85 000 960 000 1 700 000 

dísz facsemeték ültetése db 40 36 15 400 22 300 554 000 802 800 

egynyári 

virágdugványok ültetése 

db 
20 000 30 338 100 150 3 033 800 4 550 700 

pihenőpad javítása db 10 10 - - - - 

korlát m 200 200 6 990 16 300 1 398 000 3 260 000 

járda felújítás  

(központi területeken, 

parkokban, utcákon) 

 

m 200 200 2 380 8 000 476 000 1 600 000 

Mindösszesen  nettó  

(Ft) 

 
  

 

 
 6 796 800 12 963 500 

ÁFA  (Ft) 

 
  

 

 
 1 835 136 3 500 145 

Mindösszesen  bruttó 

(Ft) 

 
  

 

 
 8 631 936 16 463 645 
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4. sz. melléklet:  

 

 

A 2015. évi Startmunka Mintaprogramok összefoglaló táblázata 

 
  

 
Program 

megnevezése 

 
 
 

Létszám 
(fő) 

Hatósági 
szerződésben 

elfogadott 
támogatási 

összeg  
(bér + dologi) 

Hatósági 
szerződésben 

elfogadott 
önkormányzati 

saját forrás 
(dologi) 

 
Ténylegesen 
felhasznált 
támogatási 

összeg 
(bér + dologi) 

 
A program 

során fel nem 
használt 

támogatás 
( bér+ dologi) 

 
A 

programhoz 
nyújtott plusz 
önkormányza
ti támogatás 

 
1. 

 
Mezőgazdasági  

 
120 

 
114 776 532 

 
2 661 847 

 
109 889 136 

 
7 549 243 

 
3 311 504 

 
2. 

 
Helyi 
sajátosságokra 
épülő 

 
45 

 
56 659 359 

 

 
462 761 

 
51 560 539 

 
5 561 581 

 
  1 583 185 

 
3. 

 
Belterületi közutak 
karbantartása 

 
15 

 
19 027 746 

 
0 

 
16 854 253 

 
2 173 493 

 
882 890 

 
4. 

 
Belvíz elvezetés 

 
15 

 
19 017 459 

 
0 

 
16 412 392 

 
2 605 067 

 
860 503 

 
5. 

 
Mezőgazdasági 
földutak 
karbantartása 

 
15 

 
19 047 657 

 
0 

 
16 207 350 

 
2 840 307 

 
341 491 

 
6. 

 
Illegális 
hulladéklerakók 
felszámolása 

 
15 

 
18 850 295 

 
0 

 
15 611 631 

 
3 238 664 

 
369 439 

 
7. 

 
Bio-és megújuló 
energiafelhasznál
ás 

 
 

7 

 
8 868 501 

 
0 

 
7 602 532 

 
1 265 969 

 
 385 600 

  
Összesen 

 
232 

 
256 247 549 

 
3 124 608 

 

 
234 137 833 

 
25 234 324 

 
7 734 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

5. sz. melléklet:  

 

 

Polgár Város Önkormányzata által beadott hosszabb időtartamú pályázatok főbb 

adatai 

 

1 2015.03.05.-2015.06.30. 16 4 443 056 1 110 752 0 

2 2015.07.03.-2015.10.31. 14 2 045 246 360 934 0 

3 2015.07.15.-2015.10.31. 15 4 804 545 0 0 

4 2015.07.15.-2015.10.31. 35 11 210 605 0 0 

5 2015.08.13.-2015.10.31. 3 693 057 0 0 

6 2015.09.01.-2015.10.31. 14 2 138 220 377 328 0 

7 2015.11.01.-2016.02.29. 6 2 156 184 0 0 

8 2015.11.01.-2016.02.29. 3 1 078 092 0 0 

9 2015.11.01.-2016.02.29. 17 6 109 188 0 0 

10 2015.11.03.-2016.02.29. 14 4 971 204 0 0 

11 2015.11.03.-2016.02.29. 6 2 321 549 0 191 033 

12 2015.12.01.-2016.02.29. 13 4 039 485 0 535 686 

13 2015.11.23.-2016.06.30. 81 54 852 357 0 1 833 321 

14 2015.12.02.-2016.02.29. 47 14 272 061 0 1 788 109 

15 2015.12.15.-2016.02.29. 20 5 437 320 0 906 220 

304 120 572 169 1 849 014 5 254 369 

Igényelt támogatásból 

közvetlen költségre 

fordítható összeg

Összesen

Sorszám Pályázott időszak Pályázott létszám Igényelt támogatás Biztosított önerő

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


