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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. február 26. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2018. évi járási startmunka mintaprogramról és a hosszabb időtávú 

közfoglalkoztatásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 248/2017. (XI. 28.) Kt. 

határozattal úgy döntött, hogy a 2018. évi startmunka programokban való részvételt 

támogatja.  

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 2018. évben az alábbi közmunkaprogramokban 

vett részt: 

 

1. Belterület utak karbantartása: 

a. foglalkoztatott létszám 15 fő  

b. támogatás összege 20 159 963 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig.  

2. Mezőgazdasági földutak karbantartása:  

a. foglalkoztatott létszám 15 fő  

b. támogatás összege 20 141 182 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig.  

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:  

a. foglalkoztatott létszám 15 fő  

b. támogatás összege 22 133 314 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

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

4. Mezőgazdaság: 

a. foglalkoztatott létszám 15 fő  

b. támogatás összege 23 855 686 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig.  

5. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 

a. foglalkoztatott létszám 18 fő  

b. támogatás összege 8 602 410 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2018. február 1. napjától 2018. június 30. napjáig.  

6. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 

a. foglalkoztatott létszám 13 fő  

b. támogatás összege 9 964 976 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2018. július 1. napjától 2019. február 28. napjáig.  



7. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 

a. foglalkoztatott létszám 8 fő  

b. támogatás összege 2 537 952 Ft,  

c. felajánlott saját forrás 0 Ft,  

d. foglalkoztatási időszak 2018. november 15. napjától 2019. február 28. napjáig.  

 

A Mezőgazdasági földutak programelem Medgyesegyháza város külterületén a 

mezőgazdasági földutak mentén surjázás, fűnyírás, szemétszedés 20706 m
2
, gréderrel utak 

karbantartása 3906 m
2
, parlagfű mentesítés 17 535 m

2
-en.  

A megvásárolt gréderrel a földutak többszöri karbantartására került sor. A felhasznált 987,32 

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

került felhasználásra.  

 

Útkarbantartást (kátyúzás) végeztek hidegaszfalttal. Medgyesegyházán a Luther utca, Deák 

utca, Fáy utca, Damjanich utca, Kiss E. utca, Dózsa utca, Zsilinszky utca, Jókai utca, 

Vörösmarty utca, Bercsényi utca, Dobó utca és a Sport utcában. László-telepen és Bánkúton a 

Dózsa és a Petőfi utcában került sor útkarbantartásra, szintén hidegaszfalttal, összesen 373 

zsák aszfaltot használtak fel. Murva szórása, tömörítése a Deák F. és a Rákóczi F. utcán. 

 

Külterületek karbantartása  

Hrsz: 

0169/38 Megyeri dűlő, 

0165/2 Telpiszi út, 

100/1 Bánhegyesi út, 

131; 0127 Nyárfás 

141/1; 141/2 Mogyi Kft.-től kifelé, 

148/1 Király út, 

051/6; 051/7; 068 László-telep. 

 

 

A Belterületi közutak karbantartása programelem két részre oszlik; Bánkút 4 fő, 

Medgyesegyháza 11 fő, egyik fő tevékenység a helyreöntött beton járdák készítése 1005 m
2
 

területen. Parkoló betonozása 169,4 m
2
. Térkő lerakása: 476,05 m

2
. A másik fő feladat a 

kerékpár utak és közutak környezetének tisztán tartása 10 110 m, valamint útpadkázás, esővíz 

elvezetése 4 415 m, Parlagfű mentesítés, 11 855 m2.  

 

1. Járdafelújítások 

Utca 

megnevezése 

Felújított 

mennyiség 

(m
2
) 

Közvetlen 

bérköltség 

(Ft) 

Közvetlen 

bérek 

járulékai 

(Ft) 

Dologi 

kiadások 

(Ft) 

Felújítás 

nettó 

értéke (Ft) 

1 m
2 

önköltsége 

(Ft) 

Rákóczi utca 65 57 720 6 603 98 346 162 669 2502,60 

Baross utca 382 560 610 54 660 810 890 1 426 160 3 733,40 

Luther utcai 

parkoló 

betonozás 

169,4 361 865 35 279 438 440 835 584 4932,61 

Zsilinszky 

utca 
558 1 121 220 109 319 1 152 687 2 383 226 4 271,01 

Felújítás 

összesen 
1 174,4 2 101 415 205 861 2 500 363 4 807 639  



 

2. Térkő lerakás 

Utca 

megnevezése 

Felújított 

mennyiség 

(m
2
) 

Közvetle

n 

bérköltsé

g (Ft) 

Közvetle

n bérek 

járulékai 

(Ft) 

Dologi 

kiadások 

(Ft) 

Felújítás 

nettó értéke 

(Ft) 

1 m
2 

önköltsége 

(Ft) 

Luther utca 1. 

kerékpártároló  
24,85 83 606 8 152 106 784 198 542 

7 989,62 

Dózsa György 

utca 
364,8 

1 053 

435 
102 710 1 828 693 2 984 838 

8 182,12 

Bánkút 

ravatalozó 
86,4 83 606 8 152 417 288 509 046 

5 891,74 

Térkő lerakás 

összesen 
476,05 

1 220 

647 
119 014 2 352 765 3 692 426 

 

 

További feladatok Medgyesegyházán és Bánkúton: a meglévő járdák karbantartása, 

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

 

 

A Mezőgazdasági programelem két csoportra lett osztva: 7 fő Medgyesegyházára, 8 fő 

Bánkútra lett beosztva. 

Medgyesegyházán, az idén a meglévő fóliasátrakba összesen 12000 tő paprika került 

kiültetésre.  

- A fóliasátrakban töltenivaló paprikát termesztettek 5000 m
2
-en, melyből 16 084 kg TV 

paprika került eladásra. 

- Bánkúton szintén TV paprika 30 000 db lett kiültetve 5 000 m
2
-en. 13 268 Kg TV 

paprika került eladásra. 

 

Mezőgazdasági termelés  

 

2018. évben Bánkúton és Medgyesegyházán egységese tölteni való paprika került elültetésre. 

Bánkúton szabadföldi termelés, Medgyesegyházán fóliaházas termelés folyt. Bánkúton a 

megtermelt mennyiség 27 076 kg, és Medgyesegyházán 32 794 kg volt, amely összesen 

59 870 kg. 

 

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

eladásra, az Önkormányzatot továbbfoglalkoztatási kötelezettség terhelte volna. Az 

Önkormányzat tekintetében nem merült fel a továbbfoglalkoztatási kötelezettség. 

Termék 

megnevezé

se 

Megtermel

t 

mennyiség 

(kg) 

Önkölt-

ség 

(Ft/kg) 

Értékes

ített 

mennyi

ség 

(kg) 

Értékesítet

t 

mennyiség 

önköltsége 

(Ft) 

Szociáli

s osztás 

mennyi

ség 

(kg) 

Szociális 

osztás 

önköltsége 

(Ft) 

Nettó 

árbevétel 

(Ft) 

TV paprika 59 870 kg 209,70 29 352 6 155 114 30 518 6 399 625 2 380 396 

 

A Helyi sajátosság programelem keretében  

A térkő készítés I ütemben összesen 7 387 db-ot készült el.  

A térkő készítés II ütemben összesen 15 086 db-ot készült el. 

A térkő készítés III ütemben összesen 17527 db-ot készült el. Összesen: 40 000 db térkő. 

Melyet a Kossuth téren raktak le és a Dózsa utca egy részén, Bánkúton a ravatalozónál.  



 

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.  

 

 

Programon kívül végzett munkák: 

 

- Majális rendezvényen színpadok összeállítása, szállítása, szemét szedése a Kossuth tér 

teljes területén, a Dózsa utcán és a sétányon 

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

kihelyezése, virágok ültetése a településen 

- Az éves elektronikai hulladék begyűjtése idején az Önkormányzat udvarán 

közreműködtek a le és felpakolásban, továbbá részt vettek a lomtalanításban 

- Parkokban viharok után, fa hordása, gallyak pakolása 

- A dinnyefesztivál színpadok szállítása, összeállítását, a fesztivál reggelén, szemét szedése 

a Kossuth tér  teljes területén, parkokban, vasútállomáson, sétányon. 

- Szociális otthonnál sövények, bokrok kihordása az udvarból, lehullott levelek pakolása 

konténerbe, kerítés csiszolása és festése. 

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

Kossuth tér teljes területén, parkokban, vasútállomáson. 

- Intézmények ereszcsatornáinak tisztítása. 

- Hivatal udvar favágása, pakolása, szén hordása, szociális szén hordása rászorulóknak. 

- Katolikus imaháznál surjázás, kerítéskészítés, felújítás. 

- Szemetes kukák javítása, festése. 

- Helyi újságok, szórólapok kihordása, nemzeti jelképek kihelyezése. 

- Orvosi rendelő fűtése. 

- Iskolabál színpad szállítása, összerakása, székek, padok, asztalok hordása, pakolása 

- Enci udvar surjázása, tuskózása. 

- Parkban lévő Kápolna meszelése. 

- Evangélikus iroda meszelése. 

- Betlehem jászol szállítása, összerakása, adventi koszorúalap készítése, fenyőfák kivágása, 

a települések közterületein kiállítása, rögzítése és feldíszítése. 

- Csúszásmentesítés, járdák, kerékpárutak sózása, kerítés javítása. 

- Falevelek 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 surjázás. 

- Közterületen kukák kitakarítása, 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 útburkolati 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: 5 900 fm 

Fűnyírás, Medgyesegyháza összesen: 221 251 m
2
 

Fűnyírás, Bánkút összesen: 108 530 m
2 

Parlagfű mentesítés: 23 050 m
2 

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Járási startmunka mintaprogramról készített 

beszámoló előterjesztésének megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2018. évi 

Járási startmunka mintaprogramról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28.  

 

 

Medgyesegyháza, 2019. február 22. 

 

 

  dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

 

 

Ellenjegyző:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

jegyző 

 


