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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 28. napi ülésére 

 

Tárgy: A 2018. évi START munka-program tervezése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (I.11.) számú 

határozatában úgy döntött, hogy a mindenkori START munkaprogram tervezésében, 

előkészítésében a Képviselő-testület vegyen részt. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának 

2017. november 09-én kelt BE/20/002853-4/2017 iktatószámú levelében az alábbiakról 

kaptunk tájékoztatást: 

 

A 2018. évben a járási startmunka programok alapvető célja az elmúlt években kialakított 

kapacitások fenntartása és működtetése. Tekintettel a hazai munkaerőpiacon tapasztalható 

folyamatokra, a - már a közfoglalkoztatásban is erőteljesen jelentkező - munkaerőhiányra, 

további fejlesztési célú, beruházás jellegű közfoglalkoztatási támogatások nyújtását nem 

támogatja a Belügyminisztérium.  

 

A programok 2018. március 1-jétől 2019. február 28-ig tervezhetőek. Ezen programok 

támogatási időtartama legfeljebb 12 hónap lehet. 

 

A 2018. évben valamennyi programelem tekintetében csökken a támogatásban nyújtható 

fajlagos költség, a nagy értékű tárgyi eszközök, anyagok beszerzési költségei jelentősen 

korlátozásra kerültek, továbbá a mezőgazdasági programok esetében egy hektárra vetített 

költséghatárok kerültek meghatározásra. 

 

Balázs Lívia koordinátor és Mitykó Mihály munkavezető a foglalkoztatni kívánt személyek 

tekintetében javaslatot tett a polgármester úr felé.  

 

Korlátozás, illetve költségcsökkentés történt, azok a helyi sajátosságokra irányuló minta- és 

ráépülő programok nem támogathatóak, amelyek fajlagos költsége meghaladja a 130.000.- 

Ft/fő/hó fajlagos költséget, illetve a szociális jellegű minta- és ráépülő programok esetében a 

112.000.- Ft/fő/hó fajlagos költséget. 

 

A tervezésnél figyelembe vettük az előző évek munkaerő és termelési tapasztalatait, valamint 

a zöldhulladék kezelésének hiányosságaiból eredő új szükséglet megjelenését. 

Az előző évekhez hasonlóan 4 programelemet tervezünk a 2018-19. évre:  

 

- Helyi sajátosságok ( térkő gyártás ) ,   ráépülő program 

- Mezőgazdasági utak rendbetétele ,    ráépülő program 

- Belterületi közutak karbantartása ,   ráépülő program 

- Mezőgazdaság  ,  ( tv paprika termesztés ) ráépülő program 



A munkaügyi központ tájékoztatása szerint  a 2017. évben az átlaglétszám 68 fő 

foglalkoztatott volt . Ennek fényében a tervezhető létszám maximum 67 fő. 

60 fő foglalkoztatott esetén a támogatás mértéke 100 % , ennek fényében a vezetőség a 60 fő 

foglalkoztatását látja célszerűnek. A jelentkezők száma ezt meghaladja, de a korlátozások 

miatt ( 15 fő / programelem feletti létszám esetén 90 %-os a támogatás ) és egyes egyének 

munkamorálja, a közösséghez való alkalmazkodóképesség hiánya miatt nem célszerű bevonni 

a foglalkoztatásba őket.  

Ezen okoknál fogva szigorításokat és szankciókat vezetünk be a közfoglalkoztatottak körében, 

amelyekről a munkaköri leírásban tájékoztatást fognak kapni. Indokoltság esetén fegyelmi 

eljárás kezdeményezhető a szabálytalankodóval szemben és a második figyelmeztetés után a 

jogviszony megszüntetésre kerül. Ezzel talán egy kisebb „versenyhelyzetet” tudnánk 

generálni, ami elősegítené a munkamorál javulását, valamint a programba való bekerülés 

esélyét fenntartaná mások részére. 

 

 

A Helyi sajátosságok programelem keretében tervezettek : 

- 15 fő foglalkoztatott  

- 17.432.040 Ft  bértámogatás ( 100 % ) 

-   2.245.221 Ft   beruházási és dologi ktg. amelyből  

  védőital, munkavédelmi eszközök 135,000 Ft 

 térkő előállításához szükséges anyagok 1,320,000 Ft 

 karbantartásra 300,000 Ft 

 kis értékű eszközökre 500,000 Ft  

A Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében tervezettek : 

- 15 fő foglalkoztatott  

- 17.098.704 Ft bértámogatás ( 100 % ) 

-   1.511.833 Ft beruházási ktg. amelyből  

 védőital , munkavédelmi eszközök 136,000 Ft 

 eszközök, üzemanyag  918,500 Ft 

 karbantartás 70,000 Ft 

 kis értékű eszköz 400,000 Ft 

 

A Belterületű közutak karbantartása programelem keretében tervezettek : 

- 15 fő foglalkoztatott  

- 17. 907 .768 Ft bértámogatás ( 100 % ) 

-   2. 622. 600 Ft beruházási és dologi ktg. amelyből : 

 védőital, munkavédelmi eszközök 162,000 Ft 

 üzemanyag, aszfalt, cement , sóder 1,700,000 Ft 

 karbantartás 115,000 Ft 

 kis értékű eszköz 645,000 Ft 

 

A Mezőgazdasági programelem keretében tervezettek : 

- 15 fő foglalkoztatott  

- 17.432.040 Ft bértámogatás ( 100 % ) 

- 4.125.210 Ft beruházási és  dologi ktg. amelyből : 

 védőital, védőfelszerelés 251,000 Ft 

 munkába járás 300,000 Ft 

 palánta,  öntözőberendezés, növényvédelem 2,670,000 Ft 

 karbantartás 460,000 Ft 

 kis értékű eszköz ( talicska, szivattyú ) 400,000 Ft 



A tavalyi évből rendelkezésre álló összeg kb. 4 millió Ft, amely egy részét a Mezőgazdasági 

program megvalósításához szükséges igénybe vennünk – mivel a támogatás termőterület, ill. 

termesztendő növény vonatkozásában keretösszeget állapít meg a beruházást illetően. 

 

 

A Munkaügyi osztály tájékoztatását csatoltan mellékeljük. 

A program pontos kidolgozása még folyamatban van, véglegesítését 2017. december 13-ig 

elvégezzük és az online felületen benyújtjuk. 

 

Fentiek alapján kérjük az alábbi alternatív határozati javaslatok megvitatását és a 

döntéshozatalt. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi START munka-program tervezésére 

benyújtott javaslatot. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. december 13. 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 2018. évi START munka-program tervezésére benyújtott javaslatot, és 

az alábbi korrekciót javasolja: ……… 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. december 13. 

 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. november 24.  

 

 

                             dr. Nagy Béla György s.k. 

                       polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

   dr. Kormányos László s.k. 

               jegyző 


