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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27. napi ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2017. évi STARTMUNKA mintaprogramról és a hosszabb időtávú 

közfoglalkoztatásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő testülete a 2/2017. (I. 11.) Kt. határozattal 

úgy döntött, hogy a 2017. évi startmunka programokban való részvételt támogatja  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évben az alábbi közmunkaprogramokban vett 

részt: 

1. Belterület utak karbantartása: 

a. foglalkoztatotti létszám 25 fő  

b. támogatás összege 33.954.058 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 196.284 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig.  

2. Mezőgazdasági földutak karbantartása:  

a. foglalkoztatotti létszám 17 fő  

b. támogatás összege 23.074.880 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 39.626 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig.  

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:  

a. foglalkoztatotti létszám 15 fő  

b. támogatás összege 25.042.964 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig.  

4. Mezőgazdaság: 

a. foglalkoztatotti létszám 15 fő  

b. támogatás összege 22.581.337 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig.  

5. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 

a. foglalkoztatotti létszám 21 fő  

b. támogatás összege 13.229.082 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. március 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.  

6. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 

a. foglalkoztatotti létszám 23 fő  

b. támogatás összege 12.17.789 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. szeptember 1. napjától 2018. január 31. napjáig.  



7. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 

a. foglalkoztatotti létszám 2 fő  

b. támogatás összege 1.099.968 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2017. április 12. napjától 2018. augusztus 31. napjáig.  

 

A Mezőgazdasági földutak programelem Medgyesegyháza település külterületén a 

mezőgazdasági földutak mentén surjázás, fűnyírás, szemétszedés 28510 m, gréderrel utak 

karbantartása 25 268 m, parlagfű mentesítés 33754 m2-en.  

A megvásárolt gréderrel a földutak többszöri karbantartására került sor. A felhasznált 1179,49 

liter gázolaj, gléderezésre és a csatornák, árkok mentén keletkezett szemetek behordására 

került felhasználásra.  

 

 Külterületen Hrsz: 

0169/38 Megyeri dűlőn, 

0165/2 Telpiszi út, 

100/1 Bánhegyesi út, 

131; 0127 Nyárfás 

141/1; 141/2 Forgótól kifelé 

148/1 Király út 

051/6; 051/7; 068 Lászlótelepen 

 

A Belterületi közutak karbantartása programelem két részre oszlik Bánkút 6 fő, 

Medgyesegyháza 18 fő, egyik fő tevékenység, a helyreöntött beton járdák készítése 2113 fm. 

A másik fő feladat a kerékpár utak és közutak környezetének tisztán tartása 12 369 m, 

valamint útpadkázás, esővíz elvezetése 2 371 m, Kátyúzás hideg aszfalttal 145 m2. parlagfű 

mentesítés, 38 935 m2.  

Gréderezés Medgyesegházán 

Fáy utca, Virág utca, Rákóczi utca, Batthyányi utca, Wesselényi utca, Zsilinszky utca és a 

Damjanich utca.  

Gréderezés Bánkúton 

Petőfi utca, Kossuth utca és a Kastély körül. 

 

Útkarbantartás (kátyúzás) hidegaszfalttal: 

- Medgyesegyházán a Damjanich utca, Wesselényi utca, Lenkei utca, Arany János utca, 

Petőfi utca, Hunyadi utca, Kossuth utca, Virág utca, Sport utca, Rákóczi utca,  

- Bánkúton a Dózsa és a Petőfi utca,  

összesen 262 zsák aszfaltot használtak fel. 
 

További feladatok Medgyesegyházán és Bánkúton: a meglévő járdák karbantartása, 

hézagolás, padkázás, esővíz elvezetése, csúszásmentesítés, vízelvezető árkok tisztítása. 

 

1. Járdafelújítások 

Utca 

megnevezése 

Felújított 

mennyiség 

(fm) 

Közvetlen 

bérköltség 

(Ft) 

Közvetlen 

bérek 

járulékai 

(Ft) 

Dologi 

kiadások 

(Ft) 

Felújítás nettó 

értéke (Ft) 

Bánkút, Dózsa 

utca 
44 70.076 7.708 91.015 168.799 

Medgyesegyháza      

Széchenyi utca 210 432.675 47.594 479.285 959.554 

Damjanich utca 26 87.787 9.657 72.315 169.759 



Fáy utca 405 1.262.900 138.919 675.050 2.076.869 

Petőfi utca 400 886.730 97.540 751.407 1.735.677 

Hunyadi utca 250 1.222.950 134.525 895.697 2.253.172 

Árpád utca 68 180.918 19.901 90.515 291.334 

Rákóczi utca 707 1.873.560 206.092 1.876.373 3.956.025 

Felújítás összesen 2.110 6.017.596 661.936 4.931.657 11.611.189 

 

2. Térkő lerakás 

Utca 

megnevezése 

Felújított 

mennyiség 

(m2) 

Közvetlen 

bérköltség 

(Ft) 

Közvetlen 

bérek 

járulékai 

(Ft) 

Dologi 

kiadások 

(Ft) 

Felújítás nettó 

értéke (Ft) 

Kossuth tér 330 1.049.790 115.036 1.296.534 2.461.360 

Dózsa utca 215,6 787.343 86.608 754.260 1.628.211 

Térkő lerakás 

összesen 
545,6 1.837.133 201.644 2.050.794 4.089.571 

 

A Mezőgazdasági programelem két csoportra lett osztva: 9 fő Medgyesegyházára, 6 fő 

Bánkútra lett beosztva. 
 

Hét fólia sátor kiásása, fólia szélének kiásása, fólia lehúzása, ajtók levétele, vázak szétszedése, fólia 

vázak kiszedése, fólia sátrak helyének kimérése, sátor vasak helyének kifúrása, beállítása, hegesztése, 

javítása, festése, váz talpak hegesztése, sátor fólia újra húzása, sátor fólia oldalának le lapátolása, fólia 

sátor ajtók beállítása. Kerítés bontása, oszlopok kiszedése, drótfonat összeszedése, kerítés kimérése, 

helyének kifúrása, kerítés oszlopok beállítása, kerítés újra húzása, drótfonat kifeszítése. 

 

3 db fóliasátor építés 

Megnevezés 
Anyagköltség (Ft-

ban) 
Bérköltség (Ft) Járulékok (Ft) Összesen (Ft) 

3 db fóliasátor 

építés 
561.122 606.425 66.707 1.234.254 

 

Medgyesegyházán, az idén a hét meglévő fóliasátor mellé újabb három lett kiépítve. Összesen 

16000 tő paprika került kiültetésre.  

- A 10 fóliasátrakban töltenivaló paprikát termesztettek 3000 m
2
-en , amelyből 26 970 

kg TV paprika került eladásra. 

- Bánkúton először Csemegekukoricát 20490 db, majd almapaprikát termesztettek, 

4 000 m
2
-en. Az almapaprika a várt hozamot nem hozta az idei évben.  

- Parlagfű mentesítés: 31 918 m2. 

 

Mezőgazdasági termelés 

Abban az esetben, ha a megtermelt mennyiség 50 %-nál nagyobb mennyiség került volna 

eladásra, az Önkormányzatot továbbfoglalkoztatási kötelezettség terhelte volna. Az 

Önkormányzat tekintetében nem merül fel a továbbfoglalkoztatási kötelezettség. 

Termék 

megnevezése 

Megtermelt 

mennyiség 

Önkölt-

ség 

Értékesített 

mennyiség 

Értékesített 

mennyiség 

önköltsége 

(Ft) 

Szociális 

osztás 

mennyiség 

Szociális 

osztás 

önköltsége 

(Ft) 

Nettó 

árbevétel 

(Ft) 

Almapaprika 3.861 kg 
739,86 

Ft/kg 
1.500 kg 1.109.790 2.361 kg 1.746.809 77.902 

Csemegekuko

rica 
42.616 db 

65,564 

Ft/db 
20.490 db 1.343.406 22.126 db 1.450.669 887.053 

TV paprika 55.955 kg 
148,858 

Ft/kg 
26.970 kg 4.014.700 28.985 kg 4.314.649 2.803.035 

Összesen    6.467.896  7.512.127 3.767.990 



 

A Helyi sajátosság  programelem keretében Dózsa utca 2/a és 2/b lakás felújítás alatt áll. 

2017-es évben az ingatlan felújítás mellett a térkő gyártás tervezése 65 050 db számmal.   

A Bérlakások felújítása programelem keretében két lakás lett felújítva. 

 

Dózsa utca 2/a és 2/b, járólap, cserélése a konyhában és  fürdő szobában mind a két lakásnál 

40 m2-en, három-három kémény lakásonként újra lett építve, tetőszerkezet felújítása, újra 

fóliázása, cseréplécek cseréje lett elvégezve. Széldeszkák lefestése. Újra lett csatornázva és 

homlokzat festve az épületen.  Udvar részen járdabetonozás. 

 

A térkő készítés I ütemben 17 346 db, II ütemben 19 738 db készült el, melyet a Kossuth 

téren raktak le és a Dózsa utca egy részén. Továbbá 16 975 db-ot gyártottak le 2017.10.31.-ig 

és 10 991 db-ot még a télen.  

 

Az anyagok kiszállítása négy traktorral lett elvégezve. Az építési területekre építőanyagot, 

vizet, földet és gépeket szállítottak, valamit elszállították az építési törmeléket, a levél és 

egyéb hulladékot. 

 

A műhelyben felújították a közterületi kukákat, karbantartották, és szükség szerint javították a 

szerszámokat és gépeket. Az asztalosműhelyben közterületi padok javítása, szerszámnyeleket, 

járdalehúzókat, dilatációs - hézagolókat és különböző méretű karókat készítettek. A lakások 

felújításához szükséges faanyagokat is itt vágták méretre, gyalulták, csiszolták. 

 

Bérlakás felújítás 

Megnevezés 
Anyagköltség (Ft-

ban) 
Bérköltség (Ft) Járulékok (Ft) Összesen (Ft) 

Bérlakás felújítás 

Dózsa utca 2. 
1.073.316 2.952.020 324.722 4.350.058 

 

Térkő gyártás 

Megnevezés 
Anyagköltség (Ft-

ban) 
Bérköltség (Ft) Járulékok (Ft) Összesen (Ft) 

65.050 db térkő 

gyártása  
2.299.897 2.334.070 256.748 4.890.715 

 

Programon kívül végzett munkák: 

- Kisebb javítások, karbantartások lettek elvégezve a Szociális otthonban, az ÖNO és a 

Hivatal épületében. (Zárcsere, WC- és mosdójavítás, ajtójavítás, égők cseréje.)  

- Evangélikus temető térkövének javítása, a ravatalozó oszlopának térkő javítása. 

- Az ÁFÉSZ iroda mellett kivágott nyárfák pakolás, elhordásában és a területnek a 

tisztítása. 

- A Május 1-i felvonulásra 560 db nyárs készítése, és a majális rendezvényen színpadok 

összeállítása, szállítása,  

- Arad-Békéscsaba maraton futás, előkészületeiben való részvétel: üdvözlő táblák 

kihelyezése, virágok ültetetése a településen. 

- Az éves elektronikai hulladék begyűjtése idején az Önkormányzat udvasrán 

közreműködtek a le és felpakolásban, továbbá részt vettek a lomtalanításban. 

- A parkokban viharok után, fa hordása, gallyak pakolása. 

- Óvodában terasz beton feltörése.  



- A dinnyefesztivál rendezvényre grafiti táblák hegesztését, színpadok szállítása, 

összeállítását. A dinnyefesztivál reggelén, szemét szedése a Kossuth tér teljes 

területén, parkokban, vasútállomáson. 

- Szociális otthon kerítés javítása és járda betonozása. Gallyak elhordása, gereblyézés, 

sövény kiszedése. 

- Baross utca szakasz járda javítása. 

- Falunap rendezvényre színpad szállítása, összeállítása. Másnap reggel szemét szedése 

a Kossuth tér teljes területén, parkokban, vasútállomáson. 

- A szelektívgyűjtő edények összeszerelése, osztása Medgyesegyházán és Bánkúton. 

- Intézmények ereszcsatornáinak tisztítása. 

- Hivatal udvarban lévő fák, gallyak aprítása, favágás. 

- Fa háncsolása, padok javítása, készítése. 

- Disznópiactér kövek pakolása. 

- Szemetes kukák javítása, festése. 

- Művelődési ház lapos tető takarítása. 

- Helyi újságok, szórólapok kihordása ki hordása, nemzeti jelképek kihelyezése. 

- Orvosi rendelő fűtése, tuja kiszedése, elhordása. 

- Iskolabál színpad pakolása, székek asztalok hordása, pakolása. 

- Fenyőfák felállítása a településeken, majd lebontásuk. 

- Szociális tüzelő kihordása. 

- Wesselényi utca kő rostálása, felhordott sár letakarítása az utakról. 

- Csúszásmentesítés, járdák kerékpárutak sózása, homok szórása, hó eltakarítása. 

- Református imaház kertjének surjázása, kerítés javítása. 

- Lászlótelep régi temető, surjázása.  

- Fa levelek konténerbe összegyűjtése. 

 

A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dolgozói zömmel parkgondozási feladatokat 

láttak el, Medgyesegyházán. 

- Fűnyírás, sövényvágás, avargereblyézés, elszállítás. Kiszáradt, vagy veszélyessé vált 

fák kivágása, elszállítása. Járdára, kerékpárútra belógó gallyak metszése. Lakatlan, 

elhanyagolt ingatlanok előtt súrjázás. 

- Közterületen kukázás, szemétszedés, sepregetés; 

- Utak mellett parlagfű irtás, Arankairtás (kaszálás, permetezés); 

- Virágágyak gondozása: ásás, fészekvágás, virágültetés, talajlazítás, rózsaápolás, 

locsolás (lajtból, csepegtetővel); 

- Padkázás, közterületi járdák és kerékpárutak tisztítása, piactér takarítása. 

- Kossuth téri keresztezés út burkolati jelek festése, parkolók és mozgás korlátozott 

jelek festése. 

- Rendezvények előkészítése, utómunkálatok és takarítás. 

- Intézményekben takarítás (Vasútállomás, Orvosi rendelő, Régi Pártház, Hivatal, 

Szociális otthon, Művelődési Ház, Óvoda). 

- Helyi újság és szórólapok kihordása, Nemzeti jelképek kihelyezése. 

- Temetők karbantartása (Lászlótelep, Evangélikus és Katolikus temető); 

- Kátyúfeltöltés, seprés, esővíz elvezetése utakról. Esővíz elvezető árkok karbantartása. 

Intézmények esővíz csatornáinak tisztítása. 

- A Bánkúti köztemetőben virágápolás, fűnyírás, temetőgondozás. 

 

Sövényvágás összesen: 4 985 fm 

Fűnyírás, Medgyesegyháza összesen: 227 174 m
2
 

Fűnyírás, Bánkút összesen: 97 684 m
2
 



 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Járási startmunka mintaprogramról készített 

beszámoló előterjesztésének megvitatását követően szíveskedjenek az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2017. évi 

Járási startmunka mintaprogramról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. március 31.  

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március 23. 

 

 

 

  dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

 

 

Ellenjegyző:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

jegyző 

 


