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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2018. évi munkatervében szerepel az önkormányzati közfoglalkoztatás 

értékelése, a 2017. évi programok végrehajtásának a tapasztalatairól szóló beszámoló. Az 

előterjesztés része az intézményi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló is. 

 

A közfoglalkoztatás a társadalom legalsó rétegeit nagy tömegben szólította és szólítja meg 

jelenleg is, elsősorban az ország hátrányos helyzetű régióiban, ahol piaci munkalehetőség 

nincs vagy csak korlátozottan áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy az elmúlt években több 

olyan jogszabály és intézkedés került bevezetésre, ami a közfoglalkoztatottak elsődleges 

munkaerőpiacra történő kijutását erősíti és támogatja. 

 

A közfoglalkoztatási programok támogatásának részletes szabályait a közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére támogatás nyújtható 

a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére 

közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez. Az előirányzat terhére nyújtható támogatások: 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, 

 országos közfoglalkoztatás támogatása, 

 közfoglalkoztatási mobilitást szolgáló támogatás, 

 közfoglalkoztatási mintaprogramok és ráépülő programok támogatása. 

A gyakorlatban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatás, 

valamint a mintaprogramok és ráépülő programok támogatása kerül alkalmazásra.  

 

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

feladatok továbbra is akkor láthatóak 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 
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- a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015.(XI.10.) 

kormányrendelet 

 

Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a munkanélküliség aránya a 

2017. decemberi adatok szerint 7,54 %. A településen élő munkaképes korú népesség 5522 

fő, álláskeresőként nyilvántartott 422 fő, melyből 317 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 

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

közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget az abban résztvevők számára.  

A közfoglalkoztatásban, ahogy a nyilvántartott álláskeresők vonatkozásában is, jelentős éven 

belüli, szezonális létszámváltozások figyelhetők meg.  

 

A közfoglalkoztatás megújult rendszerében a közfeladatok ellátása mellett kiemelt 

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

 

A 2017. évi közfoglalkoztatás főbb számai: 

 

A programban résztvevők létszáma:   412 fő 

A program támogatott létszáma:  328 fő 

 

Költségvetési támogatás:   344.611.263.-Ft 

Önerő:            10.805.381.-Ft 

Önkormányzati saját forrás:     25.472.198.-Ft 

 

Bevétel:       12.037.728.-Ft 

Aktivált értéknövekedés     59.894.815.-Ft 

 

A közfoglalkoztatás költségeinek döntő többségét az alkalmazottak munkabére és annak 

költségei tették ki. A munkabér és járulékai a teljes, 2017. évben lezárt programokra eső 

költségek 86,4 százalékát jelentették. A közfoglalkoztatási kiadások további 4,3 százaléka 

beruházási kiadás, 5,5 százaléka kis és nagy értékű tárgyi eszköz volt. 

A különböző típusú közfoglalkoztatási programokra vonatkozó szabályok eltérő mértékben 

engedték támogatni a foglalkoztatók számára a bérköltségen kívüli költségeket, azonban 

minden támogatási formában lehetőség volt eszközök, működési és működtetési költségek és 

egyéb költségek finanszírozására. 

 

2017. évi bérek alakulása: 

Közfoglalkoztatási bér (segédmunkás)    81.530.- 

Garantált közfoglalkoztatási bér    106.555.- 

Képzettség nélküli munkavezetői bér    89.705.- 

Garantált munkavezetői bér    117.245.-    

   

Megjegyezni kívánom, hogy a közfoglalkoztatottak 2018. évi bére nem emelkedett. 
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2017. évi programok bemutatása 

 

I. Képzési programok  

 

A közfoglalkoztatásban jelentős arányban vannak jelen alacsony iskolai végzettségű, a 

munkaerőpiacon nehezen érvényesülő személyek 

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések 2017-ben pedig a GINOP 6.1.1. program 

keretében valósultak meg. E programok képzéseiben részt vevő személyek nagy többsége 

minden évben közfoglalkoztatott személy volt. A közfoglalkoztatás melletti képzés minden 

esetben kettős támogatási státuszt jelentett, a képzésben részesülők képzési programjuk 

mellett, közfoglalkoztatási jogviszonnyal is rendelkeztek, egy, jellemzően a képző 

szervezettől eltérő közfoglalkoztatónál 

A képzési és az ezzel párhuzamos közfoglalkoztatási időszak sok esetben nem esett egybe, 

rendszerint a közfoglalkoztatási támogatás korábbi időpontban kezdődött és tovább tartott, 

mint a képzési program.  

 

2017. évben közfoglalkoztatás keretében kettő alapkompetencia képzés történt, összesen 78 fő 

részvételével, melyből 67 fő tett sikeres vizsgát. A többi, képzésbe bevont személy időközben 

„lemorzsolódott”, illetve leszámolt.  

 

Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram keretében belül 16 fő végezte el sikeresen a 

zöldség-gyümölcstermesztő képzést. 

 

 

II. Startmunka Mintaprogramok  

 

A Startmunka Mintaprogramok mindegyike 2017. március 1. napjától 2018. február 28. 

napjáig tartott.  

A mintaprogramok közösségformáló hatásúak, élhetőbbé, lakhatóbbá teszik a településeket, 

azok közvetlen környékét, növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják a 

közbiztonságot. A mintaprogramokat az alábbi területekre, ún. pillérekre bonthatjuk:  

- értékteremtő programok 

- szociális programelemek 

 

Az értékteremtő programok legnagyobb részben a mezőgazdasági programokat tartalmazzák, 

amelyek keretében növénytermesztéssel, állattartással és tartósítással foglalkoztunk 

alapvetően. 

A másik programelem a települések helyi lehetőségeit, adottságait figyelembe véve biztosít 

munkát a közfoglalkoztatottaknak. Ennek során általában valamilyen termék előállítása (pl.: 

virágok előállítása, kültéri bútorok, önkormányzati ingatlanok felújítása) történik meg.  

Az értékteremtő programok tevékenysége az önfenntartás felé mutat, a megtermelt javak 

felhasználhatóak a közétkeztetésben, a termelés támogatása, fejlesztése elősegíti a szociális 

szövetkezetek létrehozását, annak fennmaradását, amely a helyi lakosok nyílt munkaerőpiacra 

történő kivezetésének egyik megoldása lehet.  

 

A szociális programelemek olyan, kvázi „szociális foglalkoztatást” valósítanak meg, amelyek 

nem a klasszikus értelemben vett értékteremtés köré csoportosulnak, hanem a település 

élhetőbbé tételére irányulnak; olyan karbantartási, állagmegóvási feladatokat tartalmaznak, 

amelyek különösebb szakképzettség nélkül is elvégezhetőek, fajlagos költségük viszonylag 

mérsékeltebb a mintaprogramokéhoz viszonyítva. 
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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. Kiskerteket műveltünk meg a „Tököstón”, 

jellemzően ezeket a területeket harmadik éve használjuk és tartjuk kulturállapotban. Az előző 

évekhez képest csökkenő létszámmal (-36 fő) tudtuk ellátni a ránk bízott területeken a 

mezőgazdasági munkálatokat. Összesen 95 fővel (3 fő munka- és termelésszervező, 6 fő 

képesítés nélküli brigádvezető, 1 fő készlet- és anyagnyilvántartó, 3 fő adminisztrátor, 82 fő 

segédmunkás).  

 

Tevékenységeink között szerepelt zöldségtermesztés, többek között termeltünk burgonyát, 

vöröshagymát, paprikát, paradicsomot, céklát, fejes káposztát, csemegekukoricát, földiepret, 

sárgarépát, petrezselymet, zöldborsót és zöldbabot.  

A betakarított termékeket az előző évhez hasonlóan az önkormányzat fenntartása alá 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. Ezen kívül a munkavállalóknak 

lehetőségük volt a maguk által megtermelt árut a program ideje alatt kedvezményes áron 

megvásárolni. 

 

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. 

 

Tovább bővítettük a mezőgazdasági programot árutojás termeléssel, amelyet a Rákóczi 105. 

szám alatti bázison építettünk ki. Több mint 21000 tojást tojt 242 darab tojótyúk, amelyet 

kedvezményes áron vásárolhattak meg a dolgozóink. Karácsonykor pedig értékesítésre került 

a lakosságnak az ott található tojóállomány. Az idei évben újra vásárolunk tojótyúkokat. 

 

A Hajdú úti, egykor „bikaólként” működő telephelyen malacnevelést, valamint hízlalást 

folytattunk. Az elkészült hízókat vágóhídra és a helyi lakosság számára értékesítettük. 

Értékesítésre került 40 db malac és 69 db hízó. Az idei évtől haszonkölcsön szerződés 

keretein belül a további gazdálkodó a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet. 

 

A szennyvíztelep melletti területen, 3000 m2-en létrehoztunk egy fácán volier rendszert, ahol 

fácánnevelésbe fogtunk. A kész fácánokat a vadásztársaságoknak, valamint a helyi lakosság 

részére értékesítésre meghirdettük.  

 

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

zöldségfeldolgozóként fog funkcionálni. Az idei évtől haszonkölcsön szerződés keretein belül 

a további gazdálkodó a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet. 

 

 

2. Helyi sajátosság értékteremtő program 

 

A korábbi programhoz hasonlóan folytattuk a bérlakások, kerítések felújítási munkáit, 

utcabútorok gyártását, parkosítást és virágosítást. A 2017-2018 évben a járófelületek 

készítésének feladatai másik közmunkaprogramba kerültek.  
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A tervezett program teljesítését 41 fő végezte: 1 fő irodai szakmai irányító, 2 fő egyéb 

ügyintéző, 4 fő munka-, és termelésszervező, melyből 3 fő szakmunkás 1 fő szakképzetlen, 7 

fő szakmunkás, 27 fő segédmunkás. 

 

Kis értékű tárgyi eszköz keretében vásároltunk 2 darab sarokcsiszolót, 1-1 darab hidraulikus 

emelőt, és optikai szintezőt. A munkavállalók részére munkaruhát és védőitalt biztosítottunk. 

A felújítási és gyártási munkák megvalósításához építési anyagokat szereztünk be. 

 

Önkormányzati bérlakások szakipari felújításában 3 darab lakás volt érintett.  

A Lehel utca 82. szám alatti lakóházingatlannál külső-belső felújítási munkákat végeztünk. 

Teljes egészében új elektromos, valamint víz- és szennyvízvezeték rendszert építettünk ki a 

szerelvények, berendezések, szaniterek cseréjével. A vizesblokkoknál csempeburkolat 

készült. Külön helyiséget alakítottunk ki a wc használatához. A falazat szükség szerinti 

vakolását elvégeztük, majd a teljes felület kétszeri glettelést kapott. A födémszerkezet 

cserélése, megerősítése során alul gipszkarton álmennyezet készült hőszigeteléssel és felül 

OSB lap terítésével. Elvégeztük mind a homlokzati, mind a belső nyílászárók cseréjét. A fűtés 

biztosítására 2 darab elemes kéményt építettünk, kettő helyiségben kályhát helyeztünk el. A 

padlóburkolat rendeltetéstől függően kerámia illetve laminált lap lett. A teljes belső felületet 

kettő réteg HÉRA falfestékkel kezeltük le. A homlokzati nyílászárók lazúrozást, a belső ajtók 

pedig alapozást és fedőfestést kaptak. A tetőszerkezetet részben újjáépítettük, részben 

megerősítettük a faanyag pótlásával és új csatornázással. A homlokzat levált felületeit dryvit 

háló megerősítéssel javítottuk, a vakolt felületre nemes vakolat került.  

A Barankovics tér 7. szám alatt 2 darab önkormányzati bérlakás teljes felújítása történt meg. 

Valamennyi helyiségben a bontást és a felület padló kiegyenlítését követően padlóburkolat 

cseréje készült el. A szobákban laminált lap, egyéb helyiségekben és a loggiákon mázas 

lapburkolat lett lefektetve. A vizesblokkok csempeburkolatot kaptak. Átépítésre került az 

elektromos, a víz-, és szennyvízhálózat. Új kapcsolók, dugaljzatok, lámpatestek lettek 

elhelyezve a vezetékrendszer cseréjével. A víz-, és szennyvízvezetékeken túl új szaniterek, 

berendezések, csaptelepek kerültek bekötésre. A konyhákban elkészült a beépített 

szekrénysor, melyben gázfőzőlap és elektromos sütő is helyet kapott. A teljes falfelület és 

mennyezet kétszeri gletteléssel, illetve HÉRA falfestékkel lett lekezelve.  A belső ajtókat 

kicseréltük és felületüket lazúrozással láttuk el. Mivel az épület lapostetős, ezért annak 

csapadékvíz elleni szigetelését is fel kellett újítani. A homlokzati nyílászárók kicserélésre 

kerültek, valamint az épület teljes homlokzata is új festést kapott. 

 

A program időszakában a Móricz utca 7. szám alatti múzeum épület, valamint a Bessenyei u. 

7. szám alatti önkormányzati lakóingatlan elbontásra került. A törmelék elszállítása, 

elhelyezése és a terület elrendezése megtörtént.  

 

Önkormányzati ingatlanokat közterületen határoló kerítések összesen 191 fm-ben készültek 

el.  

 Móricz utca 7. szám: 81,80 fm 

 Munkácsy utca 16. szám: 24,20 fm 

 Bem utca 1. szám: 12,00 fm 

 Lehel utca 82. szám: 34,50 fm 

 Barankovics tér 12. szám: 38,50 fm 

 

Valamennyi nyomvonalon beton sávalap készült, melyre zsaluzóblokkból épült a lábazati 

rész. Felülete lábazatvakolat és lábazatfestés bevonatot kapott. Az oszlopok és tartóelemek 

zártszelvényből készültek korróziógátló acélfesték bevonattal.  
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A kerítésbetétek a Móricz utca 7. szám alatti utcafronton (16,30 fm) keményfa kerítéslécek 

csavaros kötésekkel, a Lehel utca 82. szám alatt feszített drótfonat, a többi helyen LINDAB 

lemez önmetsző csavaros rögzítéssel.  

 

Az előző évek gyakorlata, tapasztalata alapján idén is gyártottunk utcabútorokat a 

Városgondnokság lakatos, illetve asztalos műhelyeiben. Virágládából 32 darab készült 

szögacél vázzal, horganyzott betéttel. Külső felülete keményfa betéttábla alapozással és két 

réteg kültéri lazúrfestéssel.  

A pihenőpadokból 20 darabot állítottunk össze. Acélkerete zártszelvényből, az ülőfelület 

alátámasztása lapos acélból hegesztett. A lécelemek csavaros rögzítéssel lettek felszerelve. 

Felületük alapozást követően kétszeri lazúrozást kapott. A ládák és padok összekapcsolva is 

kerültek közterületre, mintegy pihenősarkot alkotva.  

A járdák, utak gyalogátkelők melletti sérült korlátokat ki kellett cserélni. A korlátelemek 

vascsőből, két végükön patentívek hozzá hegesztésével lettek legyártva. Az elemek készre 

hegesztése, a lábak felhegesztése után korróziógátló acélfestékes bevonatot kaptak. 

Folyamatosan a régi korlát kivágását, kibontását követően kerültek helyükre. Összesen 200 

fm védőkorlát készült el.  

 

Parkosítás és virágosítás tekintetében a tavalyi terület 505 m2 területtel bővült, mivel ez évben 

bevontuk a Fürdő utcát is. Itt 175 m2-en füvesítés 330 m2-en pedig virágosítás történt. 

Egynyári növényből 39 500 darab palántát, évelő növényből 2 000 tövet ültettünk ki. A 

virágpalánták nevelését, ápolását saját fóliasátorban a Városgondnokság telephelyén 

végeztük. A virágládákba kerülő virágok külön kerültek beszerzésre, látványukban 

erőteljesebb, nagyobb növekedésű, vegyes ültetésű már virágzó növények formájában. Az 

őszi hónapokban 40 darab díszfacsemetét is telepítettünk.  

 

Az előző évhez hasonlóan a 2017-2018 évi közmunkaprogram is értékteremtő volt. 

Kiérdemelte a „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” szlogenjét. 

 

3. Mezőgazdasági földutak karbantartása 

 

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

önkormányzati tulajdonú utak és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetők, mezőgazdasági 

bejárók felújítása, karbantartása minél előbb megvalósuljon.  

 

A program 15 fő foglalkoztatásával valósult meg, amelyből 1 fő ügyintéző és 1 fő munka-és 

termelésszervező feladatkört töltött be. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi programban is beszerzésre került a 15 fő 

munkavállaló teljes (téli-nyári) munkaruha- és egyéni védőeszköze is. 

 

A mezőgazdasági földutak karbantartása kapcsán felhasználásra került:   

- 50 db D30/4/100-as beton áteresz, amely 10 db mezőgazdasági bejáró felújítását tette 

lehetővé. A bejárók kialakításához felhasználtunk 10 q cementet és 10 m3 sódert. 

- 100 t zúzottkő (zúzott beton és bányakavics), amely a stabilizált külterületi utak 

kátyúzására használtunk fel.  

A program keretén belül igénybe vettünk 60 üzemóra auto-gréder, valamint 30 üzemóra 

kotrógép bérmunkát. Így felújításra került 25 km stabilizálatlan mezőgazdasági út, valamint 4 

km útszéli csapadékvíz elvezető mederkotrását végeztük el. A 2016. évben beszerzett 

kisgépek (Husqvarna 545 RX benzinmotoros fűkasza és Husqvarna 543 XP benzinmotoros 

láncfűrész) üzemeltetéséhez összesen 500 liter üzemanyagot, valamint 12 liter adalék olajat és 

25 liter lánckenő olajat használtunk fel. Összesen 80 m3 cserjét-és fát termeltünk ki. A 
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kitermelt „biomassza” egy részét a helyszínen leaprítottuk, a másik részét a Bem u. 1 sz. alatti 

bázis fűtésére használtuk fel, valamint ellenőrzött keretek között szociális tűzifaként 

osztottunk ki.  

 

Összesen 700 l gázolajat használtunk fel, amely a platós és zárt kisteherautók, valamint az 

MTZ traktorok üzemanyagigényét elégítette ki. 

 

A program egyik kiemelt feladata a parlagfűmentesítés, amelyet kézi és gépi úton láttunk el, 

összesen cca. 30 000 m2 területen. 

 

A 2018. évi program hatékonyabb végrehajtása érdekében a Mezőőrséggel, valamint a 

helyben gazdálkodók közreműködésével igyekszünk feltárni és a tervezés során beilleszteni a 

beavatkozásra váró területeket. 

 

4. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 

 

A program célja, az illegális hulladéklerakó pontok feltárása, a hulladék gyűjtése és 

elszállítása, valamint a korábban kialakított zöldhulladék gyűjtő pont üzemeltetése. A szilárd 

hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellenére, az évek során városunkban egyre 

több illegális hulladéklerakó-hely jelenik meg. A hulladékok elhelyezése jellemzően 

településhatáron, árokpartokon, erdőszélen szinte folyamatos.  

 

A program 15 fő foglalkoztatásával valósult meg, amelyből 1 fő ügyintéző és 1 fő munka-és 

termelésszervező feladatkört töltött be. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi programban is betervezésre, majd kiosztásra került a 

15 fő munkavállaló teljes (téli-nyári) munkaruha- és egyéni védőeszköze is. 

 

Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása során felhasználásra került összesen 1900 l 

gázolaj, amely a platós és zárt kisteherautók, valamint az ágaprító használatához szükséges 

MTZ traktorok üzemanyagszükségletét látták el. A HHG Kft-től három db 30 m3-es 

hulladékszállító konténert béreltünk, amellyel cca. 90 m3 kommunális hulladékot gyűjtöttünk 

össze és szállíttattunk el. A programon belül, az összegyűjtött kommunális hulladék legalább 

1000 m3. A zöldhulladék gyűjtő pont üzemeltetése során 75 üzemóra kotrógép bérmunkáját 

kellett igénybe venni, a különböző nagyságú zöldhulladék halmok megbontására és 

tereprendezésre. 

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

ingatlanok parlagfűmentesítésre és a fás szárú növények gyérítésére is, összesen 10 000 m2 

területet „tisztítottunk” meg és cca. 10 m3 cserjét és fát termeltünk ki. A parlagfűmentesítés 

hatékonyabb elvégzése érdekében beszerzésre került 1 db önjáró fűnyírótraktor, valamint 

tovább üzemeltettük a 2016. évben beszerzett 1 db Husqvarna 545 RX fűkaszát, valamint 1 db 

Husqvarna 543 XP láncfűrészt. A kisgépek üzemeltetéséhez összesen 605 liter üzemanyagot, 

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

A 2018. évi program legfőbb célkitűzése, a zöldhulladék gyűjtő pont hatékonyabb 

üzemeltetése. Továbbra is feladat a gyűjtő pont megközelíthetőségének javítása, a 

zöldhulladék frakciónkénti elhelyezésének kialakítása. 

 

5. Belterületi közutak karbantartása 

 

A program egyik legfontosabb célja a kijelölt járdaszakaszok felújítása, az útpadkák 

helyreállítása, rézsük kiigazítása és folyamatos karbantartása, az útsávba eső fák, bokrok 

gyérítése és metszése. 
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A program 25 fő foglalkoztatásával valósult meg, amelyből 1 fő ügyintéző és 1 fő munka-és 

termelésszervező feladatkört töltött be. 

 

A 2017. évi programban beszerzésre, majd kiosztásra került a 25 fő munkavállaló teljes (téli-

nyári) munkaruha- és egyéni védőeszköze. 

 

A belterületi közutak karbantartása során felhasználásra került 2 m3 fa fűrészáru a különböző 

zsaluzatok előállítására, valamint 165 m3 sóder és 410 q cement elsősorban az 1800 m járda 

felújításához. Bedolgozásra került 205 t zúzottkő (2500 fm padka és stabilizált utak 

kátyúzására) 25 t aszfalt és 2000 kg hidegaszfalt a pormentes útfelületek javítására. A 

program keretén belül igénybe vettünk 35 üzemóra auto-gréder bérmunkát, a stabilizált 

belterületi utak tereprendezésre. Beszerzésre került 1 db aszfaltvágó gép, amely a különböző 

kátyúzási és járdafelújítási munkálatokban használtunk. 

 

A programon belül felhasználásra került összesen 500 l gázolaj, amely a zárt és platós 

kisteherautók üzemanyagigényét elégítették ki, amelyekkel főleg anyagmozgatást 

valósítottunk meg.  
 

2018. évi program fő célja a járdafelújítások tervszerű, hatékony kivitelezése. 

 

6. Belvízelvezetés 

 

A program célja a település belterületén lévő csapadékvíz elvezető rendszerek és a hozzá 

tartozó átereszek és műtárgyak tisztítása, karbantartása és felújítása volt.  

 

A program 15 fő foglalkoztatásával valósult meg, amelyből 1 fő ügyintéző és 1 fő munka-és 

termelésszervező feladatkört töltött be. 

 

A 2017. évi programban is beszerzésre és kiosztásra került a 15 fő munkavállaló teljes (téli-

nyári) munkaruha- és egyéni védőeszköze is. 

 

A belvízelvezetési program kapcsán felhasználásra került:   

- 50 db D30/4/100-as beton áteresz, amely 10 db bejáró felújítását szolgálták. 

- 300 db (40×40 cm) mederlap, amely 120 m burkolt csapadékvíz elvezető felújítását 

tette lehetővé. 

- 150 db folyóka elem (40×40×10 cm), amely 60 m burkolt vízelvezető kialakítását 

jelentette. 

- 700 db zsalukő (50×20×23 cm), amelyek különböző támfalak (autóbejárók) építését 

tették lehetővé. 

A program keretén belül igénybe vettünk 40 üzemóra mini kotró, valamint 70 üzemóra 

kotrógép bérmunkát, amelyek belterületi földmedrű árkok iszaptalanítását végezték el. 

 

Beszerzésre került 1 db lapvibrátor, valamint Husqvarna 545 RX benzinmotoros fűkasza és 

Husqvarna 543 XP benzinmotoros láncfűrész. 

 

Felhasználásra került összesen 1 000 l gázolaj, amely a platós és zárt kisteherautók 

üzemanyagigényét fedezte. Kiemelt feladat volt a belterületi önkormányzati ingatlanok, 

valamint közterületek parlagfű mentesítése, az ehhez szükséges kisgépek üzemeltetéséhez 587 

l benzint, 12 l adalék olajat, valamint 17 l lánckenőolajat használtunk fel. 
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A 2018. évi program fő célkitűzése a mederlappal burkolt árkok felújítása, valamint a nyílt 

földmedrű árkok kézi iszaptalanítása. 

 

 

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 ezen foglalkoztatási forma, mely nélkül a napi 

feladatellátás nem minden esetben tudna hatékonyan működni. 

GINOP program keretében összesen 23 főt foglalkoztattunk, egyrészt a Polgármesteri 

Hivatalban, másrészt az intézményeknél. 

 

 

1. Polgár Város Önkormányzata 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében egy éven keresztül történő foglalkoztatásra 

került sor. Az intézmények 2017. évben is önállóan pályáztak a hosszú távú 

közfoglalkoztatásra, néhány esetben azonban az az Önkormányzat volt a közfoglalkoztató. 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 4 alkalommal adtunk be pályázatot, ezek 

keretében pedig összesen 57 munkaszerződést kötöttünk a dolgozókkal. Támogatott létszám 

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

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

ügyintéző, segédmunkás.  

 

 

2. Napsugár Óvoda 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2017. 

évben 6 főt foglalkoztatott intézményi kisegítő munkakörben, napi 8 óra munkaidőben. 

A 2016. évről áthúzódó program 2016. február 15. és 2017. február 28. közötti időszakban 

valósult meg, melyhez az igényelt támogatás össze 6.759.790,-Ft volt. 

A következő program 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott 6.515.856-,Ft támogatási 

igény mellett.  

 

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 foglalkoztatás során figyelmet fordítunk a személyek szakmai alkalmasságára, akik a 

feladatellátásban hatékony segítséget tudnak nyújtani az óvodás gyermekek  

életkörülményeinek biztosításában, és az intézmény zavartalan működésében. 

 

A korábbi évek gyakorlata alapján a közfoglalkoztatottak köréből biztosítjuk a 

humánerőforrás utánpótlást. Mindez folyamatosságot, állandóságot és stabilitást jelent az 

intézmény számára. 
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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 2017. évi közmunkaprogramja sikeresen 

teljesüljön. 

 

4. Szociális Szolgáltató Központ 

 

Az előző évi közfoglalkoztatási program áthúzódott 2017. évre, így 2017. február 28-ig 

tartott. Ebben az időszakban a program 6 fő 8 órás munkavállaló (1 fő karbantartó, 5 fő 

szociális segítő) foglalkoztatását biztosította.  

 

2017. március 01-től kezdődő hosszú távú közfoglalkoztatási program 5 fő 8 órás 

munkavállalóval indult. Betöltött munkakörök 1 fő karbantartó és 4 fő szociális segítő.  

Az év folyamán 1 fő szociális segítő helyettesítőként az intézmény állományi létszámába 

került át, 3 fő a munkaerő piacon helyezkedett el, 1 fő közfoglalkoztatott pedig távozott az 

intézményből. A megüresedett álláshelyeket nem minden esetben sikerült azonnal betölteni, 

így 2017. évre vonatkozóan az átlagos statisztikai létszám 4,5 fő volt. A szociális segítést 

végző személyek részéről fontos a megbízhatóság, türelem, bizalom kialakítása, hiszen az 

idős ápolásra-gondozásra szoruló embereknél elsődleges szempont, hogy biztonságot és 

állandóságot alakítsunk ki ellátásuk során. 

 

Az elkülönített állami pénzalaptól az intézmény által igényelt támogatás mértéke 5.953.000 

Ft., míg a kiadásokra fordított összeg  5.043.660 Ft. volt. A különbözet magyarázata a 

dolgozók táppénzes állománya, illetve a fent említett tény, mely szerint a közfoglalkoztatottak 

azonnali pótlása nehézségekbe ütközött.      

 

5. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Az integrált intézményként működő Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

alapfeladatainak ellátása, az intézmény jogszabályban meghatározott nyitva tartási ideje és 

sajátos működése miatt a dolgozók osztott munkarendben látják el feladataikat. Az éves 

munkaterv szerinti kulturális, ismeretterjesztő és egyéb szórakoztató programok, a városi 

rendezvények, a társadalmi és nemzeti ünnepeink szervezése és lebonyolítása, az állandó 

közalkalmazotti létszám mellett igényli a közfoglalkoztatásban lévő dolgozók jelenlétét is. A 

2017-es évben januártól – decemberig folyamatosan foglalkoztattunk hosszú távú 

közfoglalkoztatás keretén belül munkavállalókat. Egy alkalommal személycserére került sor, 

mert egy közfoglalkoztatott munkahelyet létesített. Így az év során a közfoglalkoztatásba 

bevont létszám 4 fő, a támogatott létszám 3 fő. A támogatás mértéke: 2.657.467.-Ft. A 

munkavállalók könyvtári nyilvántartó, irodai kisegítő, takarító, karbantartó munkakörökben 

dolgoztak nálunk. A napi feladatellátás megkönnyítése mellett, megismerték a közművelődési 
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tevékenységek sorát, a rendezvények szervezésével és lebonyolításával járó teendőket, 

továbbá lehetőségük nyílott szakmai kapcsolatok kialakítására. Foglalkoztatásuk nagy 

segítség volt az Intézmény feladatainak ellátásában, munkájukkal nagyban hozzájárultak az 

intézmény sikeres és hatékony munkavégzéséhez. 

 

Összegzés 
 

A magyar munkaerőpiacot továbbra is jelentős strukturális munkaerőhiány jellemzi. Több 

ágazatban tapasztalható a szakképzett munkaerő hiánya, valamint a közfoglalkoztatási 

programok kapcsán a szakképesítést nem igénylő betöltetlen állásokra is egyre nehezebb 

munkaerőt találni. A munkaerőhiány megjelenése, kimutatása csak területileg behatároltan, 

konkrét szakterületekhez kötötten tapasztalható. Településünkre is jellemző, hogy az Ipari 

Parkba betelepült vállalkozások (Sona, Berger-házak) helyben csak nehezen találnak a 

szakmunkákra megfelelő szakembert. 
 

A 2017. évi startmunka programok sikeres végrehajtása 3 fő programvezető, valamint a 

Polgármesteri Hivatal irodáinak szakmai koordinációjával valósult meg. A 2018. február 28.-

án befejeződött programok elszámolása is megtörtént. A programok koordinációját végző 

középvezetők, intézményvezetők által végzett többletfeladatok ellentételezésére az 

önkormányzat költségvetésében keret jelleggel került beállításra a munkaadókat terhelő, 

járulékokat is tartalmazó bruttó összeg 1.195.000 Ft. Javaslom, hogy a Képviselő-testület 

hagyja jóvá ezen előirányzat jutalomként történő felhasználását az önkormányzat 

közfoglalkoztatási tevékenységének elismerésére. 
 

A fenti összeg jutalom címén történő felosztása a startmunka programok végrehajtásáért 

felelős személy, a polgármester hatásköre.  
 

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.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

Polgár, 2018. március 19. 

       

     Tisztelettel: 

 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 
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………/2018.(……) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2017. évi tapasztalatairól szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2017. évi végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésében keret jelleggel tervezett előirányzat 2017. évi 

közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó jutalom címén 

történő kifizetését intézményenkénti bontásban az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

 

Költségvetési szerv neve Összesen 

Városgondnokság (1 fő)   239.000 

Polgári Polgármesteri Hivatal (4 fő)   956.000 

Összesen 1195.000 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


