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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2019. évi munkatervében szerepel az önkormányzati közfoglalkoztatás 

értékelése, a 2018. évi programok végrehajtásának a tapasztalatairól szóló beszámoló. Az 

előterjesztés része az intézményi hosszútávú közfoglalkoztatásról szóló beszámoló is. 

 

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 

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

kormányrendelet 

 

Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a munkanélküliség aránya a 

2018. decemberi adatok szerint 8,23 %. A településen élő munkaképes korú népesség 5501 

fő, álláskeresőként nyilvántartott 453 fő, melyből 367 fő volt jogosult valamely álláskeresői 

támogatásra, jellemzően az aktív korúak ellátására. 
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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 2018. évi közfoglalkoztatás főbb számai Polgár Város Önkormányzatának esetében: 

 

A programban résztvevők létszáma:   309 fő 

A program támogatott létszáma:  255 fő 

 

Költségvetési támogatás:   188.087.301.-Ft 

ebből: 

Bér és járulék jellegű:    130.640.098.-Ft 

Dologi jellegű       57.447.203.-Ft 

Önerő:              4.616.047.-Ft 

Önerőn túli önkormányzati saját forrás:   14.775.153.-Ft 

 

Bevétel:         4.569.390.-Ft 

Aktivált értéknövekedés     31.081.742.-Ft 

 

A közfoglalkoztatás költségeinek döntő többségét az alkalmazottak munkabére és annak 

költségei tették ki.  

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. 

 

2018. 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 2019. évi bére nem emelkedett. 

Évközben igen magas volt fluktuáció, 41 fő távozott az elsődleges munkaerő piacra, 

jellemzően idénymunkákra (építőipar, mezőgazdaság), majd onnan visszakerültek újra a 

közfoglalkoztatásba.  

 

2018. évi programok bemutatása 

 

I. Képzési programok  

 

A közfoglalkoztatásban jelentős arányban vannak jelen alacsony iskolai végzettségű, a 

munkaerőpiacon nehezen érvényesülő személyek 

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések 2018-ban a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás program keretében valósultak meg. A képzésen résztvevők jelentős részét 
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képezték a 25 év alatti korcsoport és még ezen belül is magas a 18 év alattiak aránya. 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 

közfoglalkoztatás keretében létre jött képzések kifejezetten csak a bér és az ezt terhelő 

szociális hozzájárulási adó mértékéig támogatottak. 

 

2018. évben közfoglalkoztatás keretében kettő csoport, négy hónap időtartamú 7-8. osztályos 

felzárkóztató képzése történt, összesen 31 fő részvételével, melyből 29 fő tett sikeres vizsgát 

és ezzel megszerezve a 7-8 osztályról szóló bizonyítványt. A többi, képzésbe bevont személy 

időközben „lemorzsolódott”, illetve leszámolt.  

 

II. Startmunka Mintaprogramok  

 

A Startmunka Mintaprogramok mindegyike 2018. március 1. napjától 2019. február 28. 

napjáig tartott.  

A mintaprogramokat az alábbi területekre, un. pillérekre bonthatjuk:  

- értékteremtő programok 

- szociális programelemek 

 

Az értékteremtő programok legnagyobb részben a mezőgazdasági programokat tartalmazzák, 

amelyek keretében növénytermesztéssel és tartósítással, tojótyúk és fácántartással 

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, pavilonok építése) 

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. 

 

1. Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 

 

Mezőgazdasági 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 negyedik éve használjuk és tartjuk 

kulturállapotban. Két éve 113 főt foglalkoztattunk a programban. Az előző évhez képest (95 

fő) ismét csökkenő létszámmal (-30 fő) tudtuk ellátni a ránk bízott területeken a 

mezőgazdasági munkálatokat. Összesen 65 fővel (2 fő munka- és termelésszervező, 4 fő 

képesítés nélküli brigádvezető, 2 fő adminisztrátor, 57 fő segédmunkás).  

Tevékenységeink között szerepelt zöldségtermesztés, többek között termeltünk burgonyát, 

vöröshagymát, paprikát (kápia, TV, alma paprika), céklát, fejes káposztát, földiepret, 

takarmánykukoricát.  
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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. Az előző év decemberében 526 darab fenyőfa került 

értékesítésre.  

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

szám alatti bázison építettünk ki. Több mint 44500 tojást tojt 240 darab tojótyúk, a tojásokat 

kedvezményes áron vásárolhattak meg a dolgozóink. Idén márciusban értékesítésre került az 

ott található tojóállomány. Az idén március végén újra vásárolunk tojótyúkokat. 

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.  

2018.végén Polgár Város Önkormányzata kiegészítő támogatási kérelmet nyújtott be a 

Belügyminisztériumhoz „Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram” sikeres megvalósítása 

és továbbfejlesztése érdekében. A pályázat pozitív elbírálása után megkezdődtek a 

munkálatok a Városgondnokság hátsó nem használt traktusában, mely során egy komplett 

HÍRÖS A 10-es típusú (10*40 méter) alagút rendszerű növényház, belső épület gépészeti 

fűtéssel és termesztő asztalrendszerrel 2019. február végén átadásra került. 400 m2-en 40 

gördülő asztalon történik majd a város közel 50.000 egy- és kétnyári virág szükségletének a 

nevelése több turnusban.  

 

2. Helyi sajátosság értékteremtő program 

 

Az elmúlt programokhoz hasonlóan ebben az időszakban is bérlakások és kerítések felújítását 

végeztük. A lényeges létszámcsökkenés miatt azonban egy bérlakás vizesblokk, valamint 

önkormányzati tulajdonokat közterületen határoló kerítések felújítását ütemeztük be. Az 

utcabútorok gyártása megszűnt, csak karbantartásuk történt meg. A parkosítás és virágosítás 

másik programba került. Új elemként jelent meg a pavilonok készítése. Eszközbeszerzés nem 

volt. A munkavállalók részére munkaruhát és védőitalt biztosítottunk. A felújítási munkák 

megvalósításához építési anyagokat szereztünk be. 

 

A program teljesítését 15 fő végezte:  

- 2 fő szakképzett, munka- és termelésszervező 

- 4 fő szakmunkás 

- 8 fő segédmunkás 

- 1 fő egyéb ügyintéző (adminisztrátor) 

 

Önkormányzati bérlakás felújítása 

A Polgár, Zólyom u. 5 szám I. emelet 2. lakás vizesblokk felújítási munkáit végeztük el. A 

szakipari felújítás a wc, fürdőszoba és a hozzájuk tartozó előtér helyiségeket érintette. 

Felbontottuk a padlóburkolatokat, eltávolítottuk a csempe faliburkolatot. Kicseréltük a 

szanitereket és a csaptelepeket. Mindhárom helyiségben mázas lap padlóburkolatot, a wc és 

fürdőszobában mázas lap csempe falburkolatot készítettünk. Szükség szerint fali alapvakolás, 

a teljes festett felület alatt glettelés történt. A belső falfestés HÉRA, a nyílászárók alap-, és 

zománcfesték bevonatot kaptak. Épületvillamosságot tekintve csak a dugaljak, kapcsolók és 

lámpatestek áthelyezése, cseréje illetve bővítése volt indokolt.  

 



 5 

Pavilonok készítése 

Három darab pavilon építését ütemeztük be közterületen történő árusításhoz, kiállításhoz. 

Egy-egy alapterülete 3x1,5 m. Vázszerkezete zártszelvény, mely korróziógátló 

festékbevonatot kapott. Oldalai 19 mm vastag ívelt faházelemek. Elől a pult 90 cm magas, két 

oldalán közlekedés céljára fele részben nyitott. A tetőszerkezet nyeregtető, alul OSB lap 

borítással. A faanyagok kettő réteg lazúrfestéssel lettek ellátva. Az OSB lapra alátétlemez, 

majd zöld színű téglány zsindely került. A rögzítéseket csavaros illetve hegesztett kötések 

biztosítják. 

 

Közterületi határoló kerítések 

Kerítés felújítás négy helyszínen készült, összesen 297,40 m hosszban. 

Polgár, Dózsa út 1 szám 46,40 m 

A régi fa palánkokat elbontottuk. A betonoszlopok és a lábazat igazítást, javítást követően 

lábazatfestést kapott. Az új kerítésmező LINDAB lemez lett, melynek zártszelvény 

tartóelemei a betonoszlopokra készített bilincsekhez lettek rögzítve. A vasanyag felületét 

korróziógátló festéssel láttuk el. A kapuk kereteire új LINDAB lemezborítás készült, a 

meglévő szerelvények felújításával illetve szükség szerinti cseréjével.  

 

Polgár, Kiss Ernő út 8 szám 41,70 m 

A meglévő kerítésmezőket lebontottuk. A vascső oszlopokat csiszolás után korróziógátló 

festékkel lekezeltük. A lábazaton a sérült vakolatot el kellett távolítani, szükség szerint 

újravakolni és lábazatfestékkel ellátni. A lakatos műhelyben új kerítésmezők, bejárati 

kiskapuk készültek. Keretük zártszelvény, maga a mező konténerháló, melyeket laposvasból 

készített, úgynevezett fülekkel rögzítettünk az oszlopokhoz hegesztett kötéssel. A kétoldali 

lezárásnál lábazat nincs. 

 

Polgár, Barankovics tér 15. szám 128,70 m 

Az ingatlan teljes körülölelő kerítés felújítását végeztük el. A vascső kerítésoszlopokat, az U 

profilból készített kerítésmezőket, kapukat átcsiszoltuk és új korróziógátló festékkel láttuk el. 

A lábazati terméskövet illetve a kiegyenlítő betont szükség szerint javítottuk, pótoltuk, 

betonoztuk. Ezt követően nagynyomású vízsugárral tisztítottuk meg a szennyeződéstől és a 

betonfelületet lábazatfestékkel láttuk el. A kapuk biztonságos zárhatósága érdekében a 

javításokat elkészítettük, a szükséges szerelvényeket kicseréltük.  

 

Polgár, Fürdő utca 13. szám 80,60 m 

A kemping utcai kerítései nem illeszkedtek a környezetbe. A betonoszlopokat eltávolítottuk, a 

drótfonatot elbontottuk. A Városgondnokság lakatos műhelyében a strandfürdő kerítésének 

kialakítását követve a kerítésmezőket zártszelvény keretbe konténerháló behegesztésével 

gyártottuk le. Az oszlopokat szintén zártszelvényből készítettük, tuskókba betonozva. A 

kapuk kivitelezése azonos megoldású. Kerítéslábazat nincs. Az acél felületek korróziógátló 

festékbevonatot kaptak.  

 

Utcabútorok karbantartása 

Az utcabútorok karbantartásának elvégzésére a program elején és végén volt lehetőségünk 

anyagvásárlás illetve időjárási viszonyok miatt. A Városgondnokság telephelyére történő 

folyamatos beszállításuk után a sérült elemek pótlása és cseréje a lakatos és asztalos 

műhelyben történtek. Összeállítást és festést követően visszakerültek a közterületre. A négy 

hónap alatt mintegy 300 m korlát, 20 db pihenőpad és 80 db virágláda felújítása történt meg.  
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Az előző programhoz hasonlóan ez is értékteremtő volt, az előállított érték 6.709.997 Ft, 

ebből: 

- bérlakás felújítás  1.115.794 Ft 

- pavilonok   1.280.178 Ft 

- kerítések   4.314.025 Ft 

 

3. Szociális jellegű program 

 

A programon belül öt féle projekt végzésére került sor összesen 65 fő létszámmal. A 

munkavállalók részére az elmúlt időszakhoz hasonlóan munka-, és védőruhát biztosítottunk. 

Munkavédelmi eszközökkel, szúnyogok és kullancsok elleni szerekkel láttuk el. Nyári 

időszakban védőitalt biztosítottunk. 

 

3.1. Belvízelvezetés 

 

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

termelésszervező feladatkört töltött be. 

 

A beszakadt, átfolyástalan bejárók, műtárgyak pótlása szükségessé vált. A 25 db áteresz 

beszerzésével 5 db új, vagy felújított bejárót építettünk (Gorkij fasor, Gábor Áron utca), és 

készítettünk 20 db trapéz alakú támfalat zsalukő felhasználásával (Gorkij fasor, Gábor Áron 

utca, illetve Hajnal utca). A település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatában több olyan 

szakasz van, amelynek szerkezete előregyártott árokelem beépítésével volt kiváltható. Ennek 

keretében a 105 db árokelem felhasználásával a Gábor Áron utcában 35 fm mederszelvény 

felújítása történt meg. Nyílt csapadékvíz elvezetők kiépítését végeztük ott, ahol az utca 

keresztmetszete nem engedte árok kialakítását. A megvásárolt 300 db folyóka elemből 

mintegy 120 fm új csapadékvíz elvezetőt valósítottunk meg. Az MTZ 82-es traktor és a Ford 

Transit (platós) kisteherautó anyagmozgatásban vett részt. Árokelemek, zsalukő, kézi és gépi 

szerszámok, eszközök, illetve a törmelék szállítását végezte. A csapadékvíz elvezető rendszer 

kotrását – ami kézi erővel nem volt kivitelezhető – kotrógép bérlésével oldottuk meg. Ezáltal 

a Veres P. 2526 hrsz, Hajnal 2500 hrsz, Dankó 3567 hrsz, Toldi 3160 hrsz, Lehel 3127 hrsz, 

Kárpát/Ságvári 2970 hrsz csapadékvíz elvezető árkok takarítása, iszaptalanítása készült el. A 

program során egy darab aggregátort vásároltunk, mely a betonkeveréshez, egyéb 

energiaellátáshoz nyújtott segítséget. 

 

3.2. Mezőgazdasági földutak karbantartása 

 

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

feladatkört töltött be. 

A projekt keretén belül a mezőgazdasági utakat átszelő illetve a hozzájuk kapcsolódó 

beszakadt bejárók cseréjéről, átépítéséről gondoskodtunk. A megvásárolt 50 db átereszből így 

10 db felújított bejárót építettünk a csatlakozó zsalukő támfalakkal együtt (0717, 

0256/6,0733,0671,0707 helyrajzi számú utak) A 2017 évben beszerzett motoros fűkasza 

illetve láncfűrész használata az utak melletti területek, árkok gaztalanítását, cserjézését 

szolgálták. A bérelt gréder segítségével a megmunkált területeken a vízelvezetés megoldottá 

vált. Az ún. bogárhát megvalósításával a lefolyástalan részek az utak szerkezetében 

megszűntek. Az autó-gréderrel így a 0717, 0256/6,0733,0671,0707 helyrajzi számú területen 

fekvő utak karbantartását elvégeztük. A szintén bérbevett kotrógép azokon a mezőgazdasági 

utakon dolgozott, ahol a gréder nem volt használható. Az utak szerkezetének kialakításához 

nagyobb mennyiségű föld mozgatása, tereprendezése volt indokolt. Az összesen 115 

üzemórában a 0665, 06781, 020, 035,012,052 és 0208 helyrajzi szám alatt fekvő 

mezőgazdasági úthálózat felújítása történt meg. 
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3.3. Belterületi járdák rendbetétele 

 

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

termelésszervező feladatkört töltött be. 

A 2017 évi program keretében új elemként jelent meg a járdaépítés, melyet e projekten belül 

is folyamatosan végeztünk, összesen 1300 m járdát újítottunk fel illetve készítettünk el 

(Táncsics, Csaba, Iskola, Dózsa, Toldi, Lehel, Erdei utca). A belterületi utak stabilizálására, 

kátyúzására és rézsűinek kiigazítására a szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszokon 

egyszeri mészkő zúzalék terítést végeztünk 160 m2 területen. A leromlott állapotú szilárd 

burkolattal ellátott közutak kátyúzására és járda javítására 5 tonna meleg aszfaltot használtunk 

fel a fagy és csapadékos időjárás okozta károk rendbetételére. Így 50 m2 útszakasz kátyúzását 

oldottuk meg. A bérelt kotró-rakodógép a közutak rézsűinek nyesésében, a járdaépítés tükör 

kialakításában vett részt. 120 üzemórában elkészült az Iskola, Dózsa, Hunyadi, Toldi, Lehel, 

Erdei, Kolozsvári, Mikes, Vörösmarty, Úttörő, Nagyváradi utcák tükörképzése,padka 

nyesése. A szintén bérbevett autó-gréder a belterületi pormentes burkolattal nem rendelkező 

utak szerkezetének kialakítását végezte. Az utak felülete ezáltal egyenletesebbé, 

kátyúmentesebbé vált. 30 üzemórában az évenként legalább egyszer szükséges beavatkozással 

ebben a programban a Dante, Ady, Veres P., Hajnal, Dankó P., Tiszai utcák karbantartása 

készült el. 

 

3.4. Bio- és megújuló energia felhasználása 

 

A program 5 fő foglalkoztatásával valósult meg. 

Ebben a projektben egy darab motoros bozótvágót és kettő darab láncfűrészt szereztünk be. 

Ezen eszközök, az MTZ traktor üzemeltetésével 35 em3 famennyiség beszállítását, 34 tonna 

apríték ledarálását oldottuk meg a 0214, 0195/10, 0189, 0208, 0185, 0170, 0160, 0165, 0166, 

0191, 0187, 0193, 0209, 0203 helyrajzi számú területeken. A szárzúzó és kemper kasza 

használata a parlagfű mentesítést szolgálta.  

 

3.5. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

 

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

feladatkört töltött be. 

Kisértékű tárgyi eszközként egy darab benzinmotoros bozótvágót (fűkaszát) vásároltunk. 

Üzemeltettük a 2017 évben beszerzett láncfűrészt. Ezek az eszközök a programtervben 

szereplő munkaterületek szelvényeinek maradéktalan kitakarítását – parlagfű irtás -, 

gyérítését, cserjézését végezték. Az MTZ traktor és a Ford Transit kisteher autó az 

összegyűjtött kommunális és bontási hulladék, gépek illetve eszközök szállítását, valamint a 

kemper kasza, szárzúzó működtetését szolgálták. Az előző évi programhoz hasonlóan 

béreltünk 2 db 30 m3-es konténert, hiszen ezekkel a településen pontszennyezőként 

megjelenő illegális szemétlerakást szüntettük meg. Az elszállításról a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft gondoskodott. A „feltárt’’ hulladék összegyűjtésére, 

tárolására és szállítására 500 darab szemeteszsákot vásároltunk. A bérelt rakodó-kotrógép az 

előző években kiépített Zöldhulladék Gyűjtő Ponton felhalmozott több tonna és m3 növényi 

maradvány kezelését, forgatását és mozgatását végezte. 

 

III. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében egy éven keresztül történő foglalkoztatásra 

került sor. Az intézmények 2018. évben is önállóan pályáztak a hosszú távú 

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

 

 

1. Polgár Város Önkormányzata 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2 alkalommal adtunk be pályázatot, ezek 

keretében pedig összesen 57 munkaszerződést kötöttünk a dolgozókkal. Támogatott létszám 

39 fő volt. Betöltött munkakörök jellemzően: portás (1 fő), településőr (6 fő), kézbesítő (5 fő), 

takarító (3 fő), irodai kisegítő (13 fő), szociális segítő (11 fő)  

 

 

2. Napsugár Óvoda 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2018. évben 6 fő foglalkoztatására volt 

lehetőség intézményi takarító és kisegítő munkakörben, napi 8 óra munkaidőben.  

A foglalkoztatás 100 % mértékű támogatás mellett történt meg. 

 

A 2017. évről áthúzódó program 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakban 

valósult meg, melyhez az igényelt támogatás össze 6.515.856.-Ft volt. 

A következő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2018. március 1-től 2018. 

június 30-ig tartott. A program megvalósításához 2.292.794.-Ft vissza nem térítendő 

céltámogatást kapott az intézmény, mely összegből 145.298,-Ft-ot közvetlen költségekre 

(munkaruha, porszívó, seprű, stb.) fordítottunk. A 2018. július 1-től 2019. február 28-ig tartó 

foglalkoztatási program 4.294.992-,Ft támogatási igény mellett teljesült. 

 

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. 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. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

Az intézmény három alkalommal nyújtott be hosszútávú közfoglalkoztatásra pályázatot, az 

alábbi időszakokban: 

 2017.03.01-2018.02.28-ig   44 főre, 

 2018.03.01-2018.06.30-ig   40 főre, 

 2018.07.01-2019.02.28-ig   34 főre. 
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Jellemző munkakörök: konyhai kisegítő 15 fő, irodai kisegítő 4 fő, irodai kézbesítő 1 fő, 

takarító 8 fő, karbantartó 2 fő, lakatos 2 fő, festő 1 fő, villanyszerelő 2 fő. Éves szinten a 

statisztikai állományi létszám 34,85 fő. Ezek a dolgozók munkájukkal nagymértékben 

hozzájárulnak a Városgondnokság tevékenységeinek ellátásához. 

Az intézményben ebben a periódusban 2017. évről áthúzódó, valamint 2019. évben záródó 8 

órás foglalkoztatással valósultak meg a programok. 

2018. évben a bér és járulék kiadásokra fordított összeg 37.957.850.-Ft, felhalmozási 

kiadásokra 633.870 Ft és dologi kiadásokra pedig 981.532.-Ft-ot költött az intézmény. 

Kiadásokra fordított összeg összesen: 39.573.252.-Ft. A kiadásokkal szemben az intézmény 

elkülönített állami pénzalaptól 39.201.588.-Ft bevételt kapott. A bevételek és kiadások 

különbözeteként 371.664.-Ft összeget kellett az önkormányzatnak saját erőként hozzátenni 

annak érdekében, hogy a Városgondnokság 2018. évi közmunkaprogramja sikeresen 

teljesüljön. Oka, hogy a közfoglalkoztatott konyhai kisegítők mellkasröntgen költségét, és a 

táppénzre kerülő dolgozók táppénz összegét a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya nem 

finanszírozza. 

 

4. Szociális Szolgáltató Központ 

 

A 2017. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program áthúzódott 2018. évre, mely 2018. 

február 28 napjáig tartott. Ebben az időszakban a program 4 fő 8 órás munkavállaló (1 fő 

karbantartó, 3 fő egyéb kisegítő és takarító) foglalkoztatását biztosította intézményünknél.  

A következő program 2018. március 01-től kezdődött változatlanul 4 fő foglalkoztatásával és 

100 %-os támogatással, mely 2018. június 30. napjával zárult. Ebben az időszakban a 

közfoglalkoztatottak körében magas számú volt a fluktuáció, melynek oka 1 fő nyugdíjba 

vonulása, valamint több munkavállaló is távozott az intézménytől, mert sikerült a munkaerő 

piacon elhelyezkednie. A megüresedett álláshelyek betöltése gyakran nehézségekbe ütközött, 

mivel munkaterületünkön elvárt kompetencia a megbízhatóság, pontosság, bizalom, türelem 

és empátia. Az idős ápolásra-gondozásra szoruló embereknél elsődleges szempont, hogy 

biztonságot és állandóságot alakítsunk ki ellátásuk során. 

2018. július 01. napjától kezdődő harmadik ciklus szintén 1 fő karbantartó és 3 fő egyéb 

kisegítő és takarító foglalkoztatását biztosítja 100 %-os támogatással. Ezt a programot már az 

előző időszakban is foglalkoztatott munkavállalók folytatták tovább, így az állandóság 

biztosított volt. A közfoglalkoztatott munkavállalók kompetencia határon belül segítik a 

gondozónők munkáját, ezáltal a szakképzettséget igénylő szakmai feladatok elvégzésére több 

idő fordítható.        

Az elkülönített állami pénzalaptól az intézmény által igényelt támogatás mértéke 4.408.944 

Ft., míg a kiadásokra fordított összeg  4.201.976.-Ft. 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 Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapszolgáltatásainak ellátása, az intézmény 

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

feladataikat. Az éves munkaterv szerinti kulturális és szabadidős programok, a városi nagy 

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

közalkalmazotti létszám mellett igényli a közfoglalkoztatásban lévő dolgozók jelenlétét is. 

Nélkülük az Intézmény nem tudná ellátni a feladatát. A 2018-as évben januártól – decemberig 

folyamatosan foglalkoztattunk hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül munkavállalókat. 

A bevont létszám 6 fő, támogatott létszám 6 fő. A támogatás mértéke: 3.813.466.-Ft. A 

munkavállalók könyvtári nyilvántartó (1 fő), intézményi portás (2 fő), takarító (2 fő), 
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karbantartó (1 fő) munkakörökben dolgoztak nálunk. A napi feladatellátás megkönnyítése 

mellett, megismerték a közművelődési tevékenységek sorát, továbbá lehetőségük nyílott 

szakmai kapcsolatok kialakítására. A hosszú távú közfoglalkoztatásban, intézményünknél 

dolgozó munkatársak segítségével csökkentek a közalkalmazottakra háruló feladatok. 

Munkájukkal, nagy mértékben hozzájárultak az intézmény sikeres működéséhez. 

 

Összegzés 
 

A magyar munkaerőpiacot továbbra is jelentős strukturális munkaerőhiány jellemzi. Szűkebb 

régiónkban több ágazatban is 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 2018. évi startmunka programok sikeres végrehajtása 3 fő programvezető, valamint a 

Polgármesteri Hivatal irodáinak szakmai koordinációjával valósult meg. A 2019. február 28.-

án befejeződött programok elszámolása is megtörtént.  
 

Önkormányzatunknak továbbra is célja a közfoglalkoztatás biztosítása, mely az érintettek 

körének szociális biztonságot és munkajövedelmet jelent, ugyanakkor jelentősen hozzájárul 

az önkormányzati feladatellátáshoz, valamint a gazdasági programban megfogalmazott 

célkitűzések megvalósításához.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

Polgár, 2019. március 19. 

       

     Tisztelettel: 

 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

 

………/2019.(……) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2018. évi tapasztalatairól szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2018. évi végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 

tájékoztassa.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


