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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2022. évi munkatervében szerepel az önkormányzati közfoglalkoztatás 

értékelése, a 2021. 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.  

A gyakorlatban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 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 

2021. decemberi adatok szerint 7,98 %. A településen élő munkaképes korú népesség 5253 

fő, álláskeresőként nyilvántartott 419 fő, melyből 281 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.  
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A közfoglalkoztatásban, ahogy a nyilvántartott álláskeresők vonatkozásában is, jelentős éven 

belüli, szezonális létszámváltozások figyelhetők meg.  

 

 

A 2021. évi közfoglalkoztatás főbb számai Polgár Város Önkormányzatának esetében: 

 

A programban résztvevők létszáma:   133 fő 

A program támogatott létszáma:  102 fő 

 

Költségvetési támogatás:   152.234.312.-Ft 

ebből: 

Bér és járulék jellegű:      98.465.162.-Ft 

Dologi jellegű       53.769.150.-Ft 

Önerő:              3.064.872.-Ft 

Önerőn túli önkormányzati saját forrás:     8.035.954.-Ft 

 

Bevétel:        13.668.979.-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. 

 

2021. évi bérek alakulása: 

Közfoglalkoztatási bér (segédmunkás)    81.530.- 

Garantált közfoglalkoztatási bér    106.555.- 

Képzettség nélküli munkavezetői bér    89.705.- 

Garantált munkavezetői bér    117.245.-  

 

2022. évi bérek alakulása: 

Közfoglalkoztatási bér (segédmunkás)    85.000.- 

Garantált közfoglalkoztatási bér    110.815.- 

Képzettség nélküli munkavezetői bér    93.525.- 

Garantált munkavezetői bér    121.935.-    

  

Évközbeni fluktuáció:  26 fő távozott az elsődleges munkaerő piacra, jellemzően 

idénymunkákra (építőipar, mezőgazdaság).  

 

A közfoglalkoztatás számára a 2021. év a COVID-19 járvány hatásaival volt terhelt.  A 

munkavállalók részére biztosítottuk a védőfelszereléseket és igyekeztünk betartatni a 

járványügyi szabályokat. 

 

2021. évi programok bemutatása 

 

I. Startmunka Mintaprogramok  

 

A Startmunka Mintaprogramok mindegyike 2021. március 1. napjától 2022. február 28. 

napjáig tartott.  

 

 



 

3 

 

A mintaprogramokat az alábbi területekre, un. pillérekre bonthatjuk:  

- értékteremtő programok (mezőgazdasági és helyi) 

- szociális programelemek 

 

A 2021. évi startmunka programok sikeres végrehajtása 1 fő programvezető, valamint a 

Polgármesteri Hivatal irodáinak szakmai koordinációjával valósult meg. A 2022. február 28.-

án befejeződött programok elszámolása is megtörtént.  

 

A közfoglalkoztatás rendszerében a közfeladatok ellátása mellett kiemelt fontosságú, hogy a 

támogatással foglalkoztatott álláskeresők munkája új értéket teremtsen.  

 

A szociális programelemek olyan, „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 

 

Termelő tevékenységet folytattunk az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi szántókon, 

belterületi területeken. Az előző évekhez képest csökkenő létszámmal tudtuk ellátni a ránk 

bízott területeken a mezőgazdasági munkálatokat. Összesen 40 fővel (1 fő munka- és 

termelésszervező, 3 fő képesítés nélküli brigádvezető, 2 fő adminisztrátor, 34 fő 

segédmunkás). 

A Dante utca melletti parcellázatlan területen található 2 hektáron fenyőfa csemeték ápolása is 

a programban dolgozók feladata volt. 

Árutojás termelést folytatunk a Rákóczi 105. szám alatti bázison. Több mint 100000 tojást tojt 

500 darab tojótyúk, amelyet kedvezményes áron vásárolhattak meg a dolgozóink. 2021 

márciusában értékesítésre került az ott található tojóállomány. Az idei évben újra vásároltunk 

tojótyúkokat. 

Folyamatosan termelünk növényeket a növényházakban, szinte az év minden szakaszában a 

fűtésrendszernek köszönhetően. Nagyon sok évelő növénynek és virágnak ad otthont, amely a 

város közterületein kerül kiültetésre és értékesítésre a helyi lakosságnak, valamint 

önkormányzatoknak. Több mint 80.000 virágot neveltünk 2021-ben. Az idei évben két 

növényházban termeltünk egynyári virágokat, így az értékesítés még nagyobb hangsúlyt kap. 

Nyári szezonban folyamatosan jelen vagyunk a helyi piacon egynyári és évelő növényekkel, 

valamint új elemként gyümölcsfák értékesítését is megkezdtük az ősz folyamán.  

 

 

2. Helyi sajátosság értékteremtő program 

 

A korábbi évek gyakorlata alapján ebben a program időszakban is az Önkormányzat 

tulajdonában álló bérlakások külső és belső, valamint az azokat közterületen határoló 

kerítések felújítási munkáit végeztük el. Készítettünk pavilonokat a városi rendezvények 

kiszolgálására. Az előző években legyártott és kihelyezett utcabútorok szükség szerinti 

karbantartása is megtörtént. A Városgondnokság telephelyén a biztonságos közlekedés 

érdekében és a növényházak megközelítésére térbetont készítettünk. A felújítási munkák 

elvégzéséhez építési anyagokat szereztünk be. Eszközbeszerzés nem volt. A 

munkavállalók részére munkaruhát és védőitalt biztosítottunk. 
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A programban szereplő létszám 27 fő. 

    -  2 fő szakképzett, munka- és termelésszervező 

    -  2 fő egyéb építési, szerelési foglalkozású (szakmunkás) 

    -  1 fő egyéb ügyintéző (adminisztrátor) 

    - 22 fő egyéb máshova nem sorolható (segédmunkás) 

 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő raktárak felújítása 

 

A Városgondnokság területén a Helyi értékteremtő program használatában lévő, acél 

vázszerkezeten hegesztett háló borítású fa- és vasanyagraktár elavult és elérett, ezért felújítása 

szükségessé vált. Az asztalos műhely felől és a 20,70 m2 alapterületű raktárhelyiségeknél új 

kapuk készültek. Keretszerkezetük 40x40, oszlopuk 80x80 zártszelvény. A teljes felületen 

lebontottuk a hegesztett hálót, és 20x40 zártszelvény tartóelemek felhegesztése mellett 

trapézlemez borítással került lezárásra az épület. A vasanyagokat korrózió gátló festékkel 

kezeltük le. A falfelületet pedig két réteg mészfestékkel láttuk el. Valamennyi helyiségben 10 

cm vastagságú aljzatbeton került kialakításra. 

 

A hátsó udvari raktárépület eredetileg kazánház, széntároló és salaktároló helyiségekként 

szolgált, de már a mezőgazdasági program kertészetének raktárépületeként működik. A külső 

homlokzat hosszú évek óta nem lett felújítva, ezért a vakolat több helyen, kb. 65 %-ban 

lehullott, illetve repedezett. Állagmegóvása érdekében külső felújítása elengedhetetlen volt. 

Mivel fennállása óta toldaléképítés is készült, az épület teljes beépített alapterülete 187,88 

m2. A sérült homlokzat-, és lábazat vakolatot leverésre került, a felületet újravakoltuk. Ezt 

követően két réteg homlokzat és lábazatfestést kapott. 

 

Önkormányzati ingatlanokat közterületen határoló kerítések felújítása 

 

Kerítés felújítást négy helyszínen végeztünk, összesen 21 méter hosszban. 

  

A Polgár, Fürdő u. 2. sz. alatti oldal határon meglévő kerítésnél lebontottuk a dróthálót. A 

betonoszlopok megmaradtak. Igazításukat követően a tartóelemek rögzítése céljából 2-2 db 

lapos acélból legyártott bilincseket helyeztünk el. A kerítésmezők Lindab lemezborítást 

kaptak. A vasfelületeket Hammerite korrózió gátló festékkel láttuk el. 

 

Polgár, Toldi u. 34. sz. alatti önkormányzati ingatlan üres építési telek. A lakóépület a korábbi 

években lebontásra került és a lezárás érdekében ideiglenes kerítés létesült. A program 

keretében a faoszlopokat és a dróthálót eltávolítottuk. A nyomvonalon tereprendezést 

követően zártszelvény oszlopokat betonoztunk le 0,5x0,5x0,8 m tömbalapokba helyszínen 

kevert betonnal. A kapuoszlopok 80x80, keretszerkezete 40x40, a kerítésmezők oszlopai 

60x40, a tartóelemek 20x40 zártszelvényből készültek. Felületüket Hammerite korrózió gátló 

festékkel láttuk el. Teljes hosszban trapéz lemezborítás készült. A kerítésmezőknél egy sor 

zsalukő lábazat készült beton alapra, melynek felülete lábazatvakolatot és lábazatfestést 

kapott. 

 

Térbeton készítése 

 

Szükségessé vált a virágkertészet fejlődése miatt egyes területek térburkolása, illetve a 

közfoglalkoztatási programok bázisainak térbetonozása. Ez a Bem utcai (szociális 

közfoglalkoztatás), Rákóczi utcai (mezőgazdasági termelés) bázisok udvarait, illetve a helyi 

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás bázisának és műhelyeinek is helyet adó 

Városgondnokság belső és hátsó udvarát jelenti, ráadásul utóbbi a növényházak 
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megközelítése, valamint az építési anyagok szállítása, tárolása céljából is kiemelten fontos. 

Ebben a projektben összesen nagyságrendileg 1900 m2 térbeton készítése valósult meg. A 

terület jó része mély fekvésű, belvizes. A helyenként meglévő repedezett, megsüllyedt 

betonfelületeket felszedtük. Tükörkiemelést követően 10 cm kavicságyat teríttettünk le. A 

belső udvarban 15 cm, a hátsó udvarban pedig 20 cm vastag betonréteg készült. A 

térbetonozás során az adott felhasználás igényeinek megfelelően specifikáltuk a betont: a 

mezőgazdasági bázison trágyatároló, a fóliaházaknál csapadékvízelvezetők történt. 

 

Önkormányzati tulajdonú, közfoglalkoztatási célú ingatlanok belső festése 

 

A Mezőgazdasági program Rákóczi utca 105. sz. alatti és a Szociális közfoglalkoztatás Bem 

u. 1 sz. alatti bázisának belső festése megtörtént. A mezőgazdasági bázison a főépületrész 

mellett a raktárakat tartalmazó épületszárny festése is, valamint a tojók szálláshelye is sorra 

került. 

 

Utcabútorok 

 

Az előző években legyártott és kihelyezett közel 120 darab virágláda, 15 darab pad, 10 darab 

pavilon és az elkészített korlátok karbantartása, felújítása az állagmegőrzés érdekében 

folyamatosan szükséges. Az utcabútorokat a közterületről a telephelyre beszállítottuk. A 

műhelyekben szétbontásra kerültek. Elemeik javítást, cserét, festést kaptak. Összeállításukat 

és közterületre történő kihelyezésüket követően újból a város lakosságát szolgálják, és a város 

látképét díszítik.  

 

3. Szociális jellegű program 

 

A program keretében négy projektelem valósult meg összesen 45 fő munkavállalóval, mely 

létszámból 1 fő szakképesítéssel nem rendelkező adminisztrátor. A munkavállalók részére  

munkaruhát és védőitalt biztosítottunk. Munkavédelmi eszközökkel, szúnyogok és kullancsok 

elleni szerekkel láttuk el. 

 

Belterületi utak karbantartása 

 

Padkarendezés és utak kátyúzása: 

A padkák burkolatlan földművek, amelyeknek folyamatos karbantartása a környezeti hatások 

és emberi tényezők miatt elengedhetetlen. A kijárt illetve felmagasodott padkák feltöltése 

vagy nyesése vált szükségessé. Felhasználtunk 8 tonna zúzottkövet összesen 180 m hosszban 

a Lehel és Toldi utcákban. Ezen kívül a szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban az 

útfelület állapotmegóvása érdekében kézi és gépi kátyúfeltöltést végeztünk a Veres P., Ady, 

Dante, Hajnal, Pacsirta, Tiszai tanyák, Csalogány, Mikes, Úttörő, Vörösmarty utcákban, mely 

során 100 tonna zúzottkő és 50 tonna mart aszfalt került felhasználásra.  A bérelt kotró-

rakodógép 10, az auto-gréder 15 órát üzemelt. 

Belterületi útjaink több, mint 90 %-a szilárd burkolattal ellátott. A kátyúzásukat mart-, meleg-

és hidegaszfalt felhasználásával végeztük. A betöltések kézi erővel történtek. Meleg aszfaltot 

25 tonna, hideg aszfaltot pedig 2,5 tonna mennyiségben dolgoztunk be a Taskó, Gorkij f., 

Benczúr, Toldi, Deák F., Vereckei, Gábor Á. Bocskai, Rózsa, Dobó, Csokonai, Táncsics és 

Bem utcákban 275 m2 felületen.  
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Belvíz, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása  

 

Ez a programelem 1 fő szakképesítéssel nem rendelkező munka- és termelésszervező 

irányításával 6-6 fő egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási 

foglalkoztatású brigáddal valósult meg. 

 

A vízelvezetés megoldása kiemelt feladat volt. A nem megfelelő vízelvezetés az útalapok és 

földművek leromlását okozzák. Árokrendezés keretében a technológia szerint nyílt és burkolt 

árkok karbantartását végeztük el. 

Nyílt árkok: 

Az árkok rendezését az esetleges padkakarbantartás és kaszálás után kellett elvégeznünk. 

Ezekben rézsűnyesést, nyesedék kivágását és iszaptalanítást készítettünk kézi erővel. A 

kitermelt iszapot, földet, zöld hulladékot deponáltuk és elszállítottuk a közterületről. Összesen 

6280 m hosszban tisztítottuk meg a csapadékvíz levezető árkokat az Ady, Bacsó, Bajcsy- Zs., 

Somogyi, Dózsa, Hajdú, Dante, Veres P., Vereckei, Hajnal, Rákóczi utcákban. 

 

Burkolt árkok: 

Az előzőeken felül ezen vízelvezetőknél a törött, lecsúszott elemek cseréjét, szegélygerenda 

és hézagok kibetonozását is elvégeztük kézi erővel az Bem, Árpád, Szabadság, Arany J, 

Taskó, Hunyadi, Rákóczi, Hősök Iskola, Szabadság és Vereckei utcákban összesen 8390 m 

hosszban. 

 

A program keretében kotrásra és ároktisztításra került sor a Selypes melléki főgyűjtőn is, 

amely munkát bérelt lánctalpas forgó-kotró gép végzett 122 üzemórában a 

közfoglalkoztatottak kézimunkájával támogatva. 

 

Mezőgazdasági földutak karbantartása 

 

A kisforgalmú, időszakos forgalmat lebonyolító utak nagy része burkolat nélküli földút. 

Javításukat a felgyülemlett vizek elvezetésével kezdtük meg. Az egyengetést saját géppel és 

gréderrel végeztük.  

A bérelt önjáró autógrédert 20 órában üzemeltettük. A forgó-kotrógépet pedig 35 üzemórában 

vettük igénybe. A gréder a 0717, 0256/6, 0733, 0671, 0707 hrsz. alatt, a bérelt gumikerekes 

forgó-kotró gép pedig a 0665, 0678/1, 020, 035, 021, 052, 0208 helyrajzi számú területeken 

segítették a földutak karbantartását, melyek teljes felülete 12,3 ha. Ezeken felül a motoros 

láncfűrész 195, az MTZ traktor 60, a motoros fűkasza 390 órás üzemeltetése vált szükségessé.  

 

Illegális hulladék felszámolása 

 

Ehhez a projektelemhez nem volt rendelve konkrét létszám. A különböző programelemeken 

dolgozók a fellelt hulladékot folyamatosan, illetve a lerakatokat kampányszerűen szállították a 

gyűjtőhelyre. 

Kiemelt feladat volt az illegális hulladék lerakók felszámolása. Ennek a programelemnek a 

megvalósításához a kézi erő igénybevételén túl bérelt konténer és rakodó-kotrógép kellett. A 

gép 40 órában üzemelt. Egy db 30 m3-es hulladékgyűjtőt béreltünk 240 napon keresztül, mely 

13-szor lett ürítve, ezzel 390 m3 kommunális hulladék került elszállításra a városból. A 420 

m3 zöldhulladék szintén 30 m3-es hulladékgyűjtőkbe került, mely konténerek bérlete nem a 

programot terhelte, de a gyűjtést a közfoglalkoztatottak végezték. A géphez üzemanyagot, a 

szemét összeszedéséhez mintegy 3000 db szemeteszsákot biztosítottunk. 

 

A szociális jellegű program valamennyi projektelem tervezett karbantartási munkái keretében 

megvalósult, sikeres volt. A kitűzött feladatokat maradéktalanul elvégeztük. 
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4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

1. Polgár Város Önkormányzata 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 1 alkalommal adtunk be pályázatot, ezek 

keretében pedig összesen 23 munkaszerződést kötöttünk a dolgozókkal. Támogatott létszám 

22 fő volt. Betöltött munkakörök: portás (1 fő), kézbesítő (3 fő), takarító (1 fő), irodai kisegítő 

(9 fő), szociális segítő (8 fő)  

 

Ugyancsak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 1 alkalommal adtunk be 

kérelmet egy 20 fős létszámú csoport részére, melyben lehetőség volt a betanított takarítói 

képzésen részt venni. A képzés közel 2 hónapig tartott. 20 fő kezdte meg a képzést, a záró 

vizsgára 19 fő jutott el. Az időközben lemorzsolódott személy nem tudott beilleszkedni a 

csoportba és nem felelt meg a képző által elvárt szabályoknak.  

A megmaradt 19 résztvevő sikeres vizsgát tett, ezzel tanúsítványt szerezve a ,,Betanított 

takarító” képesítésről. 

 

2. Napsugár Óvoda 

 

A 2020. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2020. november 1-

től 2021. február 28-ig tartott, 100 % mértékű támogatással. 

2021. évben egy alkalommal nyújtott be pályázatot az intézmény közfoglalkoztatás 

támogatása céljából, mely 2021. március 1. és 2022. február 28. között valósult meg, szintén 

100 % mértékű támogatás mellett. 

A pályázatok megvalósítása során 6 fő intézményi takarító és kisegítő napi 8 órás 

foglalkoztatására volt lehetőség.  

A 2021. évi közfoglalkoztatás személyi juttatás és járulékai kiadásainak tervezett összege 

6.661.638 Ft volt, a ténylegesen kifizetett kiadás 5.471.295 Ft volt. 

 

A megüresedő közfoglalkoztatási álláshelyek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező 

személyekkel való pótlása nagy gondot okoz, melyre a 2021. évben több alkalommal is sor 

került. 

Az intézmény sajátossága miatt fontos szakmai, pedagógiai, működési szempont a 

foglalkoztatott személyek állandósága, melyre a közfoglalkoztatás során is igyekszünk 

hangsúlyt fektetni. A bölcsődés és óvodás gyermekek életkörülményeinek, valamint az 

intézmény zavartalan működésének biztosításához hatékony segítséget nyújtanak a 

közfoglalkoztatottak az óvoda számára. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

Az intézmény két alkalommal nyújtott be hosszútávú közfoglalkoztatásra pályázatot, az 

alábbi időszakokban: 

• 2020.11.01-2021.02.28-ig   23 főre,  100 %-os támogatással, 

• 2021.03.01-2022.02.28-ig   23 főre,  100 %-os támogatással 

Betöltött munkakörök: konyhai kisegítő 15 fő, irodai kisegítő 2 fő, irodai kézbesítő 1 fő, 

takarító 3 fő, karbantartó 1 fő, segédmunkás 1 fő. Éves szinten a statisztikai állományi 

létszám hosszútávú közfoglalkoztatottak tekintetében 20,64 fő. A dolgozók munkájukkal 

nagymértékben hozzájárulnak a Városgondnokság tevékenységeinek ellátásához. 
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Ebben a periódusban 2020. évről áthúzódó, valamint 2022. évben záródó 8 órás 

foglalkoztatással valósultak meg a programok. 

2020. évben a bér és járulék kiadásokra fordított összeg 21 862 331 Ft, dologi kiadásokra 

mindösszesen 522 097 Ft támogatást kapott az intézmény, melyet munka- és védőruha 

megvásárlására fordította. Az összkiadásokra felhasznált összeg 22 384 428 Ft. A kiadásokkal 

szemben az intézmény elkülönített állami pénzalaptól 22 259 105 Ft bevételt kapott. A 

bevételek és kiadások különbözeteként 125 323 Ft összeget kellett az önkormányzatnak saját 

erőként hozzátenni, annak érdekében, hogy a Városgondnokság 2021 évi közmunkaprogramja 

sikeresen teljesüljön. Az eltérés oka, hogy a dolgozók az év folyamán táppénzes állományba 

kerültek, melynek összege nem kerül ellentételezésre az elkülönített állami pénzalapból. 

 

4. Szociális Szolgáltató Központ 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2 alkalommal nyújtott be pályázatot az intézmény 4 

fő munkavállaló támogatására. A 2020. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program áthúzódott 

2021. évre, mely 2021. február 28. napjáig tartott. Ebben az időszakban a program intézményi 

takarító, kisegítő munkakörben 4 fő 8 órás munkavállaló foglalkoztatását biztosította.  

A következő program 2021. március 01-től kezdődött és változatlanul 4 fő (intézményi takarító, 

kisegítő) foglalkoztatásával indult, 100 %-os támogatással, mely 2022. február 28. napjával 

zárult, de már csak 3 fő közfoglalkoztatásával. 2021. október 1. napjától 1 fő munkavállaló 

elköltözött a településről, akinek álláshelyét nem sikerült betölteni.  Az intézmény számára 

egyre nagyobb terhet jelent, hogy a megüresedő közfoglalkoztatási álláshelyeket a megfelelő 

tulajdonságokkal, kompetenciával rendelkező munkavállalóval töltse be. A személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások sajátos követelménye, hogy az idős 

embereknek állandó és kiszámítható ápolást-gondozást tudjon biztosítani, így a foglalkoztatott 

személyek állandósága igen fontos tényező. Az intézmény zavartalan működéséhez nyújtanak 

hatékony segítséget a közfoglalkoztatott munkavállalók. 

Az elkülönített állami pénzalaptól az intézmény által igényelt támogatás mértéke 4.515.200 Ft, 

míg a kiadásokra fordított összeg 3.285.404 Ft volt. A különbözet magyarázata, hogy a 

közfoglalkoztatás időtartama alatt megüresedett álláshelyeket nem sikerült azonnal betölteni, 

így az állandó 4 fő helyett a statisztikai állományi létszám csak 3 főre teljesült, valamint az év 

során táppénzes állományba is kerültek a dolgozók.    

 

5. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alkalmazottai, az Intézmény jogszabályban 

meghatározott nyitva tartási ideje és sajátos működése miatt, a kulturális és közösségi 

feladatainak, ill. alapszolgáltatásainak ellátását, rugalmas munkarendben látják el. Az éves 

munkaterv szerinti kulturális, közösségi és szabadidős programok, a városi nagy 

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

közalkalmazotti létszám mellett elengedhetetlenül igényli a közfoglalkoztatásban lévő 

dolgozók jelenlétét is. Nélkülük az Intézmény nem tudná maradéktalanul ellátni a „muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény”, által előírt, a közművelődési intézmények működésére vonatkozó feladatait. 

Örömünkre szolgál, hogy a 2021-es évben januártól – decemberig folyamatosan 

foglalkoztathattunk hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül munkavállalókat.  

A foglalkoztatás első két hónapja, a 2020. évről áthúzódó 100%-os támogatással valósult 

meg. Míg az év hátralévő 10 hónapjában a munkaügyi központ által finanszírozott támogatási 
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intenzitás 100 %-os volt. A bevont létszám 5 fő, a támogatott létszám 5 fő volt egész évben. A 

foglalkoztatásra kifizetett összes bér és dologi kiadás 4 466 754 Ft volt. A foglalkoztatásra 

elkülönített állami pénzalaptól 4 462 160 Ft támogatást kapott az Intézmény. Így az 

Önkormányzat által hozzáadott saját erő összege 4 594 Ft volt, mely a dolgozók táppénzének 

finanszírozásához kellett.  

A munkavállalók intézményi porta szolgálatot (2 fő), takarítói (2 fő), karbantartói (1 fő) 

munkaköri feladatokat láttak el. A közfoglalkoztatásban résztvevők, az Intézmény napi 

munkafeladatai ellátásának segítése és megkönnyítése közben, megismerhették a 

közművelődési és közösségi tevékenységek sorát, a rendezvényekhez kapcsolódó előkészítő, 

szervezői és lebonyolítói munkát, továbbá lehetőségük nyílott szakmai kapcsolatok 

kialakítására, elmélyítésére. A hosszú távú közfoglalkoztatásban az intézményünknél dolgozó 

munkatársak segítségével csökkentek a közalkalmazottakra háruló feladatok. Munkájukkal, 

nagymértékben hozzájárultak az Intézmény 2021. évi sikeres működéséhez. 

 

Összegzés 
 

Önkormányzatunknak továbbra is érdeke a közfoglalkoztatás biztosítása, mely az érintettek 

körének szociális biztonságot és munkajövedelmet jelent, és jelentősen hozzájárul az 

önkormányzati feladatellátáshoz, valamint a stratégiai programokban megfogalmazott 

célkitűzések megvalósításához.  

Ugyanakkor az is fontos cél, hogy a közfoglalkoztatás elszívó ereje csökkenjen, ne jelentsen 

tartós foglalkoztatást, a közfoglalkoztatott emberek is megtalálják az elsődleges 

munkaerőpiacra vezető utat.  

 

Kérem, a képviselő-testületet, beszámolómat megtárgyalni, javaslataikkal, észrevételeikkel 

ellátni és elfogadni szíveskedjenek.  
 

 

Polgár, 2022. április 20. 

       

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

………/2022.(……) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2021. évi tapasztalatairól szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2021. évi végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2./ Felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetteket 

tájékoztassa. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 


