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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 25. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi startmunka program jelenlegi állásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 343/2019. (XII.10.) Kt. 

határozatával úgy döntött, támogatja a 2020. évi startmunka program kérelmének benyújtását 

2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig 51 fő bevonásával, napi 8 órás 

munkaidőben, 3 programelem indításával az alábbiak szerint: 

 

1. Mezőgazdasági programelem: 

 

A programot 15 fő bevonásával tervezzük indítani. A program keretében Medgyesegyházán a 

Fáy utcai kertészetben fóliás TV paprikát, Hősök utca 4. szám alatt sütőtököt, Luther utca 6. 

szám alatt lucernát termesztenénk. Bánkúton az Árpád utca 44. szám alatt csemegekukoricát, 

másodvetésként cukkinit, Baross u. 2. szám alatt takarmánykukoricát termesztenénk.  

A megtermelt zöldségfélék többségét kötelezően szétosztanánk a szociálisan rászorulók 

között, illetve az önkormányzati rendezvényeken reprezentációs céllal használnánk fel, a 

fennmaradó részt értékesítenénk.  

A programban tervezünk vásárolni 1 db használt 80-100 LE traktort. 

 

A programelem teljes költsége:  23.081.771,- Ft 

Ebből: bér + járuléka:   17.185.440,- Ft 

Beruházási és dologi költségek:    5.896.331,- Ft  

A programelem teljes költsége 100 %-ban támogatott. 

 

2. Helyi sajátosságokra épülő programelem: 

 

A programot 15 fő bevonásával tervezzük indítani. A program keretében legyártanánk 2000 

db járdaszegő lapot, melynek a lerakását a Belterületi közutak karbantartási programelemben 

végeznénk el. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth tér 22/a. szám alatti épület 

felújítása során vízbekötést, szennyvízbekötést, aláfalazást, ablak, ajtó és pinceajtó cserét, 

hidegburkolás, járólap cserét, vizesblokk kialakítását, külső-belső vakolást, festést tervezünk 

végezni. 

Rákóczi utca 1/a. szám alatti önkormányzati szolgálati lakásnál nyílászárók, redőnyök 

cseréjét, laminált padló lerakását, festést tervezünk végezni. 

Dózsa utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő helyi rendőrős épületében bejárati 

ajtó, laminált padló cseréjét, beltéri festést tervezünk végezni. 

Batthyány utca 7. szám alatti önkormányzati ingatlannál 3 db beltéri ajtó cseréjét tervezzük. 



Télen koszorú készítését végeznénk, melyeket az önkormányzat által megrendezésre kerülő 

ünnepségeken, koszorúzások alkalmával használnánk fel. Ehhez, a program keretében 

vásárolnánk 7 db munkaasztalt és 50 db munkaszéket. 

 

A programelem teljes költsége:  23.399.947,- Ft 

Ebből: bér + járuléka:   16.425.600,- Ft 

Beruházási és dologi költségek:    6.974.347,- Ft  

A programelem teljes költsége 100 %-ban támogatott. 

 

3. Szociális programelem: 

 

A programot 21 fő bevonásával tervezzük indítani. A program keretében a régi, töredezett, 

keskeny és egyeletlen felületű járdák cseréjét helyreöntéssel a Sallai, Báthori és a Szabadság 

utcákban végeznénk el. A korábbi években legyártott térkövekből a sportpálya területén 

kerékpártárolót alakítanánk ki 200 m2- területen. A Gárdonyi utcai sétányon 515 

folyóméteres szakaszon alap építésével a megsüllyedt sétány térkő újra rakását tervezzük. A 

programban szükséges az utak, járdák és kerékpár-utak környezetének tisztán tartása, 

padkázás, vízelvezetés és a beláthatóság biztosítása. A település külterületén a mezőgazdasági 

földutak elhanyagoltak, kátyúsak, környezetük rendezetlen. Esőzések után nyomvályúk 

keletkeznek, melyeket a korábbi évben megvásárolt gréderrel egyenlítenénk ki. 

Elvégeznénk az utak környezetének rendbetételét, gallyazást, surjázásást, fűnyírást, 

arankatakarítást, parlagfű irtást, szemétszedést.   

 

A programelem teljes költsége:  29.148.714,- Ft 

Ebből: bér + járuléka:   23.242.668,- Ft 

Beruházási és dologi költségek:    5.737.304,- Ft  

Önerő:          168.714,- Ft 

 

Tekintettel arra, hogy a programelem létszáma meghaladja a 15 főt, a támogatottság mértéke 

bérek és járulékok tekintetében 100-os, beruházási és dologi költségek tekintetében 97,14 %-

os. Ezért szükséges a fenti önerő biztosítása. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

2020. február 20-án kelt levelében értesített arról, hogy a belügyminiszter támogatja 

mindhárom programelem tervezetét, így 8 napon belül megkötésre kerülhet a támogatási 

szerződés. Ezt követően kezdődhet a munkavállalókkal kapcsolatos szerződések megkötése. 

 

Fentiek alapján kérjük jelen tájékoztató szíves tudomásul vételét. 

 

Medgyesegyháza, 2020. február 21. 

 

 

               Kraller József s.k. 

                  polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

  jegyző 


