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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2017. évi munkatervében szerepel az önkormányzati közfoglalkoztatás 

értékelése, a 2016. évi programok végrehajtásának a tapasztalatairól szóló tájékoztató. Az 

előterjesztés elkészítéséhez kértük és megkaptuk az intézmények írásos tájékoztatóját. 

 

A rendszerváltást követően hazánkban az egyik legnagyobb problémát a nagyarányú 

munkanélküliség kezelése jelentette. A munkaügyi szervek munkatársai, a szociális szakma 

képviselői, nap, mint nap szembesültek azzal, hogy az egyének, a családok, súlyos anyagi 

problémákkal küzdenek, szinte kiút nélküli helyzetbe kerülnek. Az állam korábban is, de a 

2011-ben bevezetett aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásával, a 

közfoglalkoztatás bevezetésével kívánt a tartósan jövedelem nélkül maradt, szociálisan 

rászoruló aktív korú segélyezettek számára munkalehetőséget biztosítani. 

 

A közfoglalkoztatás a helyi önkormányzatok számára is előnyöket hordoz, ugyanakkor a 

feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás keretében, ha a feladat ellátására 

törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt. 

 

Jogszabályi háttér: 

- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

- a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010(XII.31.) 

kormányrendelet 

- a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015.(XI.10.) 

kormányrendelet 

 

Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a munkanélküliség aránya a 

2017. februári adatok szerint 9.27 %. A településen élő munkaképes korú népesség 5522 fő, 

álláskeresőként nyilvántartott 512 fő, melyből 370 fő volt jogosult valamely álláskeresői 

támogatásra, jellemzően az aktív korúak ellátására. 

 

Közfoglalkoztatottként olyan természetes személy foglalkoztatható, aki a kormányhivatalnál 

nyilvántartott álláskereső. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető, 

próbaidő kikötése nélkül. A jogviszony időtartama nem lehet hosszabb, mint a 
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közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a 

közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatottak számára.  

 

A közfoglalkoztatás megújult rendszerében a közfeladatok ellátása mellett kiemelt 

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

 

A 2016. évi közfoglalkoztatás főbb számai: 

 

A programban résztvevők létszáma:   589 fő 

A program támogatott létszáma:  418 fő 

 

Költségvetési támogatás:   447.937.944.-Ft 

Tervezett önerő:        3.880.700.-Ft 

Önkormányzati saját forrás:     29.127.000.-Ft 

 

 

2016. évi programok bemutatása 

 

I. 2015. évről áthúzódó programok, 2016. évi képzési programok  

 

2015. évről 6 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program húzódott át a 2016. évre, ezek 

keretében, a fluktuációt is beleszámítva 134 főt vontunk be a foglalkoztatásba. A program a 

2015-2016. 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 2015. november 23. és 2016. december 31. között valósult meg 81 fő támogatott 

létszámmal, az alábbi munkaerő-piaci képzésekkel: 

 

- közfoglalkoztatás-szervező    1 fő 

- családellátó    14 fő 

- állatgondozó    16 fő 

- erdőművelő    16 fő 

- mezőgazdasági munkás  14 fő 

- zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 16 fő 

A képzést megelőzően a munkavállalók saját lakókörnyezetük rendbetételében vettek részt. 

Ez azt jelentette, hogy brigádokba szerveződve a saját utcájuk közterületeit takarították, 

gyomtalanították és hulladékgyűjtést végeztek.  

A képzéseken résztvevők mindannyian sikeres vizsgát tettek. 

 

2016. december 29-én kezdődött a targoncavezetői képzés 13 fővel, melyből 11 fő sikeres 

vizsgát tett. 

2016. december 13-án kezdődött a konyhai kisegítő képzés 16 fővel, mindannyian sikeres 

vizsgát tettek.  

 

II. Startmunka Mintaprogramok  

 

A Startmunka Mintaprogramok mindegyike 2016. március 16. napjától 2017. február 28. 

napjáig tartott.  
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1. Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 

 

Termelő tevékenységet folytattunk az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi szántókon, 

belterületi telkeken, illetve magánszemélyek által térítésmentesen művelésre átengedett 

zártkerti és művelési ág alól kivont területeken. Több mint 60 kiskertet műveltünk meg a 

„tököstón”, jellemzően ezek a területek évek óta nem voltak művelve. Az előző évekhez 

képest ez a szám folyamatosan nő, így mindig el vannak látva feladattal az ide beosztott 

dolgozók a kertek művelése során. Az előző évekhez képest nagyobb létszámmal (+ 11 fő) 

tudtuk ellátni a ránk bízott területeken a mezőgazdasági munkálatokat. Összesen 131 fővel (3 

fő munka-és termelésszervező, 5 fő képesítés nélküli brigádvezető, 1 fő készlet- és 

anyagnyilvántartó, 3 fő adminisztrátor, 119 fő segédmunkás).  

 

Fő tevékenységünk a burgonya és vöröshagyma termesztése volt, de paprika, paradicsom, 

cékla, fejes káposzta, csemegekukorica, földieper, sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó és 

zöldbab is termett a megművelt földeken. Előző évben telepített gyümölcsfák, szőlőtőkék és 

ribizli gondozását tovább folytattuk, de ezek a gyümölcsösök még nem fordultak termőre. A 

burgonyatermesztés 3,3 hektáron valósult meg, amelyen 10000 kg burgonya került a saját 

konyháinkra, szociálisan rászorultaknak ki lett osztva 300 darab 10 kg-os csomag, értékesítve 

pedig 3000 kg volt. A burgonyaföldünkön keletkezett közel 5000 m2 zöldkár a gázvezeték 

hálózat felújítása során, amelyet megtérített a szolgáltató cég (495 000 Ft).  

 

A temető melletti parcellázatlan területen található 2 hektáron fenyőfa csemeték, valamint 2,2 

hektáron a szennyvíztelep melletti rekultivált területen a már meglévő császárfák ápolása is a 

programban dolgozók feladata volt. 

 

A betakarított termékeket az előző évhez hasonlóan az Önkormányzat illetékességébe tartozó 

konyhák (általános iskola, óvoda, szociális konyha) használták fel, de sikerült egy helyi és 

egy miskolci vállalkozóval is szerződést kötni, akik nagyobb mennyiségű termést vásároltak 

meg, amit már a konyháink nem tudtak hasznosítani. A munkavállalóknak lehetőségük volt a 

maguk által megtermelt árut a program ideje alatt kedvezményes áron megvásárolni. 

A 2016-os évben több területen csepegtető öntözőrendszert telepítettünk le összesen 1,5 

hektáron, hogy nagyobb termésátlagot érjünk el az öntözés és a tápanyag utánpótlás jótékony 

hatásának köszönhetően.  

 

A nagyszámú kiskertek miatt beszereztünk egy kerti traktort és ahhoz kiegészítő eszközöket: 

ágyeke, tárcsa, pótkocsi, kombinátor, talajmaró. Ezekkel az eszközökkel, sokkal 

hatékonyabban és szakszerűbben tudunk majd gazdálkodni.  

 

Az előző évben elkezdett kisállat gondozást bővítettük. Megvásároltuk a Hajdú úti, egykor 

bikaólként működő telephelyet, amit felújítottunk, átalakítottunk, valamint állattartáshoz 

szükséges technológiát építettünk. Jelenleg ott hízónevelés folyik, de az állományt bővíteni 

szeretnénk, ezért beszerzésre került egy kan és 12 db tenyészkoca is. Az idei évben hizlalda 

felújításra nyertünk el pénzt, amelynek során egy 100 férőhelyes hízó nevelésére alkalmas 

épület kerül átadásra. A Rákóczi úti bázison továbbra is a baromfinevelés folytatódik, ahol 

„állatállomány bővítés” pályázat keretein belül 242 db tojótyúkot szereztünk be. A 

megtermelt tojás is a közétkeztetésbe fog bekerülni.  

 

A 2016-os év során átalakításra került a Móricz utcai volt óvoda épülete. Az épület a jövőben 

zöldségfeldolgozóként fog funkcionálni. Hűtőkapacitás bővítésére kiírt pályázat keretein belül 

létesítettünk egy mobil hűtőkamrát, amely nagy segítségünkre lesz a feldolgozott áru frissen 

tartásában.  
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2. Helyi sajátosságra épülő startmunka mintaprogram 

 

„Tiszta, rendezett, virágos Polgár” 

 

A helyi sajátosságokra épülő értékteremtő közmunka programban a már tavaly is végzett 

utcabútorok gyártása és kihelyezése, valamint a parkosítás, virágosítás mellett, ebben az 

időszakban önkormányzati bérlakások felújítását, kerítések építését, járófelületek készítését is 

terveztünk, illetve valósítottunk meg.  

A program teljesítéséhez 54 főt alkalmaztunk az alábbi megoszlásban: 

 1 fő irodai szakmai irányító 

 2 fő adminisztrátor 

 5 fő brigádvezető 

 12 fő szakmunkás 

 34 fő segédmunkás 

 

A program megvalósítása során vásároltunk tárgyi eszközöket, többek között térkő darabolót, 

robbanómotoros fűnyírót, motoros, illetve mobil munkaállványt, betonkeverő gépet, 

láncfűrészt és lapvibrátort, melyek több program kiszolgálását is lehetővé tették.  

A tökmagolaj készítéséhez beszereztük a tökmagolaj sajtoló gépet is, a tökmagolaj préselésére 

azonban nem került sor, mert a gép 2017. évben kerül telepítésre az önkormányzat erre 

alkalmas helyiségében.  

Építési anyagokat szereztünk be, amelyek az utcabútorok gyártásához szükséges 

anyagmennyiségeket is tartalmazzák.  

 

Az önkormányzati bérlakások felújítása 9 db lakást érintett: 

A Zólyom utca 5. szám alatt (4 db lakás) teljes körű homlokzati felújítását végeztük el. A 

nyílászárók javításukon túl alapozó kezelést és zománcozott fedőmázolást kaptak. A vakolat 

foltszerű javítását követően homlokzat és lábazatfestést készítettünk.  

Az Iskola utca 9. szám alatt (1 db kertes lakás) az elektromos vezetékrendszer felújítása után 

szükség szerint tisztító festés történt. Elkészítettük a kerámia padlólap burkolatot. Kicseréltük 

a műhelyben gyártott homlokzati nyílászárókat. A külső vakolat javítása, glettelése, 

homlokzat és lábazat festése elkészült. 

A Rákóczi utca 103. szám alatt (2 db lakás) szintén teljes körű elektromos vezetékrendszer 

felújítás történt. Kicseréltük a homlokzati nyílászárókat, melyeket szakmunkásaink gyártottak 

le, építettek be, illetve láttak el lazúrfestéssel. A homlokzat vakolat javítása megtörtént. Az 

önerős hőszigetelést követően a homlokzat felújítási munkák elkészültek. 

Az „A” lakásban a fürdőszoba helyiségben elvégeztük a vízvezeték rendszer, a berendezési 

tárgyak és a forróvíztároló cseréjét. A fal csempe, a padló kerámia burkolatot kapott. Ezen 

felül elkészítettük a fal tisztító festését, a belső ajtók cseréjét, festését, valamint az előtér, 

konyha, kamra helyiségek hidegpadló burkolatát is.  

A „B” lakásban szükség szerint falfestés készült. A belső ajtók felújítása megtörtént.  

A Munkácsy utca 16. szám alatt (2 db lakás) külső-belső felújítás, átalakítás valósult meg. Az 

épületvillamossági és épületgépészeti munkák során új vezetékek, tartozékok, szerelvények, 

lámpatestek és szaniterek kerültek beépítésre. Valamennyi külső-belső nyílászáró ki lett 

cserélve, melyek lazúros beeresztést kaptak. A belső falfelület glettelt, falfestéssel ellátott. 

Minden helyiségben új kerámialap, illetve laminált padló burkolat készült, a vizes 

helyiségeknél csempe falburkolat is. A csapadékvíz elleni lapostető szigetelés kivitelezése 

megtörtént. A homlokzat önerőből hőszigetelt. A felületre nemesvakolat került.  

 

Az önkormányzati ingatlanok kerítésének kivitelezése zsalukő lábazattal, zártszelvény oszlop 

és tartóelemekkel, faléc betétekkel történt. A kerítés léceket a Városgondnokság asztalos 

műhelyében gyártottuk. Ténylegesen 200 fm kerítést építettünk az alábbi bontásban: 
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 Móra úti Óvoda 75,8 fm 

 Móricz utca 7. szám alatt 33,4 fm és 40,3 fm támfal 

 Rákóczi utca 103. szám alatt 17,5 fm 

 Iskola utca 9. szám alatt 20 fm, a kiskapu és nagykapu, valamint a kerítésmezők 

cseréjével 

 Játszótéren 53,3 fm zártszelvény keretbe hegesztett konténerháló kerítésbetétekkel a 

meglévő oszlopokhoz hegesztéssel. 

 

Térkő és járda tekintetében 434,8 m2 felületű térkőburkolat, 59,6 m2 teherhordó betonfelület  

és szegély, valamint  305,6 m2 betonjárda készült el, összesen 800 m2 felülettel. 

A játszótéren a hinták alatt 160 m2 ütéscsillapító felületet alakítottunk ki, és készítettünk 

három térkőburkolattal ellátott pihenőszigetet, 30 db utcabútor elem kihelyezésével. 

 

Virágládából szögacél vázzal, lazúrozott keményfa betéttel 30 db-ot, pihenőpadból 

zártszelvény kerettel, lapos acél ülőfelület alátámasztással és lazúrozott keményfa lécekkel 10 

db-ot, acélcső lábakkal, hamutartóval, perforált lemezből készült hengeres szemétgyűjtőből 

30 db-ot, valamint 200 fm acélcsőből összeállított korlátot gyártottunk le a Városgondnokság 

lakatos és asztalos műhelyében, valamint helyeztünk el, szereltünk fel közterületen. 

A főtéren 10 db, nem általunk készített pihenőpad javítását, festését végeztük el. 

Parkosítás, virágosítás tekintetében 1382 m2 területen, 86 db virágládában, oszlopokra 

rögzített 120 db kaspóban ültettünk el – a telephelyen fóliasátorban nevelt - mintegy 33000 tő 

egynyári és 2000 tő évelő növényt, és telepítettünk 40 db díszfacsemetét.  

A növények ápolása, gondozása érdekében locsolórendszert vásároltunk, illetve építettünk 

meg, melyből öt területen automata, kettő területen pedig tartályos rendszer működik. 

A 2016 - 2017 évi közmunka program valóban értékteremtőnek bizonyult. Mind a bérlakások 

felújítása, mind a közterületeken megvalósított járófelületek, kerítések, kihelyezett 

utcabútorok, parkosítás és virágosítás a „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” szlogenjét hirdeti. 

 

3. Mezőgazdasági földutak karbantartása 

 

A program célja, hogy Polgár város külterületén található szilárd burkolattal nem rendelkező 

mezőgazdasági utak és ahhoz kapcsolódó műtárgyak (csapadékvíz elvezetők, mezőgazdasági 

bejárók, átereszek stb.) karbantartása és felújítása megvalósuljon.  

 

Jellemzően, a mezőgazdasági utakat kísérő csapadékvíz elvezető rendszerek, hasonlóan az 

utakéhoz leromlott állapotban vannak. Ezen vonalas létesítmények karbantartásáról, valamint 

állapotának megóvásáról idényszerűen, de folyamatosan gondoskodni szükséges. A program 

15 fő foglalkoztatásával valósult meg, ennek keretében felhasználásra került: 

 

- 100 db D30/4/100-as beton áteresz 

- 20 db D30/4/100 -as beton áteresz elő betonfej 

- 267 db árokelem (30-60-40) 

A programon keresztül béreltünk hidrot rézsükaszát (30 üzemóra) és forgókotrót (20 

üzemóra), amelyekkel összesen 80 km, a mezőgazdasági utakat szegélyező csapadékvíz 

elvezető rendszert takarítottunk ki (cserjézés, kotrás). Továbbá 45 üzemórányi auto-gréder 

bérmunkát számoltunk el, amivel összesen 48 km szilárd burkolat nélküli útfelületet 

javítottunk ki, illetve alakítottuk ki rajta a „bakhátat”.  Beszerzésre került 2 db kis értékű 

tárgyi eszköz, egy Husqvarna 545 RX fűkasza, valamint egy Husqvarna 543 XP láncfűrész, 

valamint több kézi szerszám (ágvágó olló, bozótvágó kés stb.) amelyekkel szintén 

hozzájárultunk, hogy az előbb említett egyes mutatók teljesüljenek. A kisgépek 

üzemeltetéséhez összesen 560 liter üzemanyagot, valamint 12 liter adalék olajat és 50 liter 
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lánckenő olajat használtunk fel. A kitermelt cserjék egy részét a helyszínen leszecskáztuk 

(Kopasz-gát), a másik részét a Bem u. 1 sz. alatti bázis fűtésére használtuk fel, valamint 

ellenőrzött keretek között szociális tűzifaként osztottunk ki. Kiemelt feladatunk a parlagfűvel 

szennyezett területek kaszálása. 

 

A beépítésre került beton átereszek és azok előfejei jellemzően az egyes mezőgazdasági 

parcellákhoz való akadálytalan bejutást oldották meg, mindamellett megoldották a 

lefolyástalan területek vízelvezetését.  

 

A 2017. évi ezen program hatékonyabb végrehajtása érdekében igyekszünk az önkormányzati 

rendszerben szereplő, de már nem használt, vagy felújításra szoruló gépeket, eszközöket újra 

bevonni az egyes feladatkörökbe. Ilyen a traktorra szerelhető árokásó (Kaposgép), vagy a 

szociális szövetkezettől átadott függesztett gréder. 

 

4. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 

 

2015. évben új programelemként indult és 2016-ban tovább folytatódott Polgár Város 

Önkormányzatánál az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló járási 

startmunka mintaprogram. 

 

A program célja, az illegális hulladéklerakó pontok feltárása, ezen hulladékok gyűjtése, 

elszállítása, valamint a 2015. évben kialakított Zöldhulladék Gyűjtő Pont üzemeltetése, 

fejlesztése. A programban 15 fő foglalkoztatása valósult meg. 

 

Az elmúlt évek tapasztalati azt mutatják, hogy a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó 

közszolgáltatás ellenére az évek során városunkban egyre több illegális hulladéklerakó-hely 

jelenik meg. A hulladékok településhatárokon, árokpartokon, erdőszélen való elhelyezése 

nemcsak környezetszennyezést okoz, hanem rontja a tájképet és az életminőséget is. A 

rendszeres háztartási hulladék gyűjtése, valamint a lomtalanítás ellenére városunkban egyre 

nagyobb feladatot okoz ezen hulladékok feltárása és ártalmatlanítása. 

 

Felhasználásra került összesen 900 l gázolaj, amely a Ford platós kisteherautó, JCB 

földmunkagép és a Renault teherautó üzemanyagigényét elégítette ki, amelyekkel főleg 

anyagmozgatást és rakodást, valamint tereprendezést valósítottunk meg. A HHG Kft-től négy 

db 30 m3-es hulladékszállító konténert béreltünk, amellyel cca. 120 m3 kommunális 

hulladékot gyűjtöttünk össze és szállítottunk el. A programon belül, az összegyűjtött 

kommunális hulladék legalább 800-1000 m3. A Zöldhulladék Gyűjtő Pont üzemeltetése során 

96 üzemóra ágaprító gép munkaóráját sikerült teljesíteni.  

 

A hulladék gyűjtése és elszállítása mellett, külön hangsúlyt fektettünk az önkormányzati 

ingatlanok parlagfűmentesítésre és a fás szárú növények gyérítésére is. Ennek érdekében, 

programon belül beszerzésre került 2 db kis értékű tárgyi eszköz, egy Husqvarna 545 RX 

fűkasza, valamint egy Husqvarna 543 XP láncfűrész, valamint több kézi szerszám (ágvágó 

olló, bozótvágó kés stb.). A kisgépek üzemeltetéséhez összesen 560 liter üzemanyagot, 

valamint 12 liter adalék olajat és 50 liter lánckenő olajat használtunk fel. 

 

A 2017. évi program legfőbb célkitűzése, a Zöldhulladék Gyűjtő Pont fejlesztése. Cél, a 

gyűjtő pont megközelíthetőségének javítása, a zöldhulladék frakciónkénti elhelyezésének 

kialakítása, valamint állandó ügyelet folyamatos biztosítása. 
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5. Belterületi közutak karbantartása 

 

A 15 fő foglalkoztatásával megvalósuló projekt legfontosabb feladatai közé tartozott az 

útpadkák helyreállítása, rézsük kiigazítása, folyamatos karbantartása, gyomtalanítása, 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. 

 

A programon belül felhasználásra került összesen 1822 l gázolaj, amely a JCB földmunkagép 

és a Renault teherautó üzemanyagigényét elégítette ki, amelyekkel főleg anyagmozgatást és 

rakodást, valamint tereprendezést valósítottunk meg. Kiemelt feladat volt a belterületi 

önkormányzati ingatlanok, valamint közterületek parlagfű mentesítése, az ehhez szükséges 

kisgépek üzemeltetéséhez 500 l benzint és 25 l adalék olajat használtunk fel.  

 

Felhasználásra került 30 t aszfalt a belterületi utak kátyúzására, valamint 30 m3 zúzott kő az 

utak padkáinak kiigazítására. Ezen felül 20 m3 sóder és 130 zsák (25 kg/zsák) cement került 

beépítésre, az egyes járdaszakaszok kiigazítására.  

 

2017. évi program fő célja kátyúzás hatékonyabbá tétele, az ehhez szükséges gépek eszközök 

beszerzése, valamint a hidegaszfalttal történő téli útjavítás bevezetése a közfoglakoztatási 

programba. 

6. Belvízelvezetés 

 

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

lévő csapadékvíz elvezető rendszerek és a hozzá tartozó átereszek és műtárgyak tisztítása, 

karbantartása és felújítása volt. A településen a csatornák egy része földmedrű, másrészük 

pedig betonlap burkolattal vannak ellátva.  

 

A programon belül felhasználásra került összesen 1 822 l gázolaj, amely a JCB földmunkagép 

és a Renault teherautó üzemanyagigényét elégítette ki, amelyekkel főleg anyagmozgatást és 

rakodást, valamint tereprendezést valósítottunk meg. Kiemelt feladat volt a belterületi 

önkormányzati ingatlanok, valamint közterületek parlagfű mentesítése, az ehhez szükséges 

kisgépek üzemeltetéséhez 500 l benzint és 25 l adalék olajat használtunk fel.  

 

Továbbá, beépítésre került 15 db D80/9/100 beton áteresz bejáró építéséhez, 250 db 

80×40×10-es (20 méter) és 500 db 40×40×10-es folyóka elem (200 méter) csapadékvíz 

elvezető kialakításához, valamint 280 db 20/50/23-as zsalutégla támfal építéséhez. 

Kötőelemként felhasználásra került 40 m3 sóder és 140 zsák (25kg/zsák) cement. 

 

A 2017. évi program fő célkitűzése a mederlappal burkolt árkok felújítása, valamint a 

földmedrű árkok gyeprács betonnal történő kibélelése. 

 

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

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

feladatellátás nem minden esetben tudna hatékonyan működni. 

 

1. Polgár Város Önkormányzata 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2016. évben első alkalommal került sor az 

egy éven keresztül történő foglalkoztatásra. Az intézmények 2016. évben is önállóan 

pályáztak a hosszú távú közfoglalkoztatásra, azonban néhány dolgozó esetében az  

önkormányzatnak kellett pályáznia, így esetükben az Önkormányzat volt a közfoglalkoztató. 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2 alkalommal adtunk be pályázatot, ezek 

keretében pedig összesen 75 munkaszerződést kötöttünk a dolgozókkal. Támogatott létszám 

56 fő volt. Betöltött munkakörök jellemzően: intézményi karbantartó, portás, konyhai 

kisegítő, településőr, személygépkocsi vezető, varrónő, kézbesítő, takarító, irodai kisegítő, 

pénzügyi ügyintéző, segédmunkás.  

 

Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében útőr programra pályáztunk a 2016. március 1. és 

2016. november 30. közötti időszakban 5 fő támogatott létszámmal, 9 fő bevonásával. A 

programot a szociális startmunka keretében koordináltuk. Főbb tevékenységük, a teljesség 

igénye nélkül, a kerékpárút karbantartása, az út menti növényzet gondozása, belterületi közút 

karbantartása. 

 

Szintén hosszútávú közfoglalkoztatás keretében, de a mezőgazdasági startmunka programhoz 

kapcsolódóan pályáztunk az állatállomány bővítése egyéb mintaprogramra a 2016. november 

1. – 2017. február 28. időszakban. A támogatott létszám 2 fő volt. A pályázat során 

beszerzésre került 242 db tojótyúk, ennek gondozását végezték a munkavállalók.  

 

2. Napsugár Óvoda 

 

A 2015. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2015. november 3-

tól 2016. február 29-ig tartott. Ebben az időszakban az intézmény 5 főt foglalkoztatott 

intézményi kisegítő munkakörben, 100 % mértékű bérköltség támogatásával. Az igényelt 

támogatás összege 1.775.430,-Ft volt. 3 fő munkaviszonya 2016. február 11-ig tartott, mert 

2016. február 15-től átkerültek másik foglalkoztatási programba. 

 

2016. évben – a korábbi évektől eltérően – mindössze egy alkalommal nyújtottunk be 

közfoglalkoztatási pályázatot. A foglalkoztatás 2016. február 15. és 2017. február 28. közötti 

időszakban valósult meg 6 fő intézményi kisegítő alkalmazásával, 100% mértékű bérköltség 

támogatással. Az igényelt támogatás össze 6.758.790,-Ft volt. 

 

Az intézmény sajátossága miatt fontos szakmai, pedagógiai, működési szempont az óvodában 

dolgozó személyek állandósága. Erre a személyi állandóságra a közfoglalkoztatás során is 

nagy hangsúlyt fektetünk.  

 

A közfoglalkoztatottak óvodában történő alkalmazása elősegíti a humánerőforrás biztosítását. 

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. 
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A foglalkoztatás során figyelmet fordítunk a személyek szakmai alkalmasságára, akik a 

feladatellátásban hatékony segítséget tudnak nyújtani az óvodás gyerekek gondozásában, 

életkörülményeik biztosításában. 

 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

Az intézmény négy időszakban pályázott hosszútávú közfoglalkoztatásra, összesen 73 fő 

támogatott létszámmal. Jellemző munkakörök: konyhai kisegítő, irodai kisegítő, irodai 

kézbesítő, takarító, karbantartó, tehergépkocsivezető. 

 

Az intézményben ebben a periódusban 2015. évről áthúzódó, valamint 2017. évben záródó 8 

órás foglalkoztatással valósultak meg a programok. 

2016. évben a bér és járulék kiadásokra fordított összeg 44.686.327 Ft, felhalmozási 

kiadásokra 1.817.592 Ft és dologi kiadásokra pedig 1.300.228 Ft-ot költött az intézmény. 

Kiadásokra fordított összeg összesen: 47.804.148 Ft. A kiadásokkal szemben az intézmény 

elkülönített állami pénzalaptól 46.943.880 Ft bevételt kapott. A bevételek és kiadások 

különbözeteként 860.267 Ft összeget kellett az önkormányzatnak saját erőként hozzátenni, 

annak érdekében, hogy a Városgondnokság 2016. évi közmunkaprogramja sikeresen 

teljesüljön. 

 

4. Szociális Szolgáltató Központ 

 

A Szociális Szolgáltató Központnál a 2016. évi közfoglalkoztatási programnak megfelelően, 

két intervallumban valósult meg a közfoglalkoztatott munkavállalók alkalmazása (napi 8 órás 

foglalkoztatással). A munkavállalók karbantartói és szociális segítő munkakört töltöttek be. 

Az intervallum és a létszám alakulása a következő: 

 

2015.november 03- tól 2016.február 15-ig 3 fő 

- 1 fő karbantartó 

- 2 fő szociális segítő 

 

2016.február 17- től 2017.február 28-ig 6 fő 

- 1 fő karbantartó 

- 5 fő szociális segítő 

 

A közfoglalkoztatott munkavállalók 2016. évben januártól decemberig folyamatosan 

segítették az intézmény zavartalan működését.  Az idős ápolásra-gondozásra szoruló 

embereknél elsődleges szempont, hogy biztonságot és állandóságot alakítsunk ki ellátásuk 

során. A szociális segítők alkalmazásával a szabadságolások idején is állandó, folyamatos és 

szakszerű szolgáltatást tudtunk biztosítani ellátottaink részére.  

A program pozitívuma, hogy ellentétben a korábbi évekkel 2016. évben valóban hosszabb 

távú közfoglalkoztatásra kerülhetett sor.  

A tavalyi évben az intézmény által biztosított két szolgáltatás humánerőforrásában változás 

következett be. A támogató szolgálatnál és házi segítségnyújtásnál megüresedett 1-1 

közalkalmazotti álláshely, így 2016. év szeptemberétől mindkét álláshelyet közfoglalkoztatott 

munkavállalóval töltöttük be. Mindkét munkavállaló megfelelő szakmai jártassággal, 

elhivatottsággal és gyakorlati tapasztalattal rendelkezett.    

 

2015.december 01.–2016.november 30. időszakra vonatkozóan a közfoglalkoztatottak átlagos 

statisztikai létszáma 6 fő volt, az igényelt támogatás mértéke 6.011.546 Ft., kiadás összege 

6.136.453 Ft. 
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5. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapfeladatainak ellátása, az intézmény 

nyitva tartási ideje és sajátos működése miatt a dolgozók osztott munkarendben látják el 

feladataikat. Az éves munkaterv szerinti programok, a városi rendezvények és a nemzeti 

ünnepeink lebonyolítása, az állandó közalkalmazotti létszám mellett igényli a 

közfoglalkoztatásban lévő dolgozók jelenlétét is. Az elmúlt évben januártól – decemberig 

folyamatosan foglalkoztattunk hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül munkavállalókat, 

bár többszöri személycserére került sor. A bevont létszám 6 fő, támogatott létszám 3 fő. A 

támogatás mértéke: 2.560.237.-Ft. A munkavállalók könyvtári nyilvántartó, kulturális 

szervező, irodai kisegítő, takarító, karbantartó munkakörökben dolgoztak nálunk. A napi 

feladatellátás megkönnyítése mellett, megismerték a közművelődési tevékenységek sorát, 

továbbá lehetőségük nyílott szakmai kapcsolatok kialakítására. 

 

Összegzés 

 

Összességében megállapítható, hogy a közfoglalkoztatottak munkájának eredményeképp 

javult a település összképe, rendezettsége, a lakó- és természeti környezet szebbé, tisztábbá 

vált, megvalósult a lakosság értékeinek védelme, javult az intézményi étkeztetés minősége, 

erősödött a közösségért tenni akarás.  

A startmunka programok összességében rámutatnak arra, hogy a rendszeres, folyamatos 

munkával az egyén képes a saját sorsát befolyásolni, magának az élelmiszert megtermelni, 

önmagát ellátni, sőt e tevékenységgel az öngondoskodás útján elindulni.  

 

Önkormányzatunknak továbbra is célja a közfoglalkoztatás biztosítása, mely az egyre 

nagyobb számú érintettek körének jelenthet szociális biztonságot és munkajövedelmet, 

ugyanakkor jelentősen hozzájárul az önkormányzati feladatellátáshoz, valamint a gazdasági 

programban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához.  

Az alapvető jogok biztosának megállapítása szerint a közfoglalkoztatás „nemcsak a 

gazdálkodás újraéledéséhez, hanem a helyi társadalmak és az egyén önértékelésének 

erősödéséhez is vezethet. A helyi társadalmak erősödése pedig elősegítheti a települések 

függetlenségét, és az önellátás elérésének irányába hathat.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2017. április 12. 

       Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

………/2017.(……) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2016. évi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


