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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részvétele a 2019. évi „Nyári 

diákmunka program”-ban 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés 

elősegítésére a 2013-2018-as években indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait 

felhasználva 2019. évben ismét meghirdetésre került a Pénzügyminisztérium koordinálása 

mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az 

állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával 

„Nyári diákmunka 2019.” elnevezéssel munkaerő-piaci program. 

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 

legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra 

támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás 

történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. 

A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati 

foglalkoztatás esetén.  

 

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör 

esetében 146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.  

Annak érdekében, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósulhasson, 

az érintett foglalkoztatók esetében a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatásként biztosítják. 

 

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a 

járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtanunk. 

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba 

vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy 

annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási 

igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási 

osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő 

regisztrációja megtörténhessen. 

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre 

közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a 

tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre. 



A Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2019. április hónapban előzetes 

felmérést készített arra vonatkozóan, hogy hány főt és milyen időtartamra kívánunk 

alkalmazni diákmunka keretében. 

Az önkormányzati intézményekkel történt egyeztetés során a Művelődési Ház és Könyvtár 12 

fő, a Gondozási Központ 3 fő részére kíván munkát biztosítani 2019. július 22-től 2019. 

augusztus 09-ig, napi 6 órás munkaidőben, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, 

111.750,- Ft/fő/hó összegű munkabérrel. Figyelembe véve az intézmények igényeit, 15 fő 

foglalkoztatásának támogatását kértük a Foglalkoztatási Osztálytól a fent említett 

feltételekkel. 

Feladatuk lesz a Dinnyefesztivál előkészületi és utómunkálatai, parkgondozás, 

intézménytakarítás. 

2019. április végén meghirdettük (honlap, kábeltelevízió, hirdetőtábla) a diákmunka 

lehetőségét, melynek során a mai napig 14 fő diák jelentkezett munkára. Egy fő jelentkezését 

még várjuk. 

A foglalkoztatás teljes költsége 1.311.765,- Ft, melyből bérköltség 1.116.405,- Ft, szociális 

hozzájárulás adó összege 195.360,- Ft. 

A foglalkoztatás teljes költsége 100 %-ban támogatott. 

A diákmunkások alkalmazásához szükséges a munkavállalói létszámot napi 6 órás 

munkaidőben 15 fővel megnövelni. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 2019. július 22. 

napjától 2019. augusztus 09. napjáig a 2019. évi „Nyári diákmunka” program indítását, 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál napi 6 órás 

munkaidőben 15 fővel megnövelje a munkavállalói létszámot.  

A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy módosítsa és növelje meg az 

Önkormányzatnál a város és községgazdálkodási feladatok előirányzatát a 2019. évi Nyári 

diákmunkára kapott 1.311.765,- Ft támogatással, melyből 1.116.405,- Ft bruttó munkabér és 

195.360,- Ft szociális hozzájárulási adó.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. június 21. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

      

 

Ellenjegyezte:  dr. Kormányos László s.k. 

                  jegyző       

       

  

 


