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ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 21. napi ülésére
Tárgy: 2022. évi járási startmunka program tervezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala BE-05/08/2927-34/2021
ügyiratszámú levelében tájékoztatott arról, hogy a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkárság elkészítette a 2022. évi járási startmunka programok tervezési segédletét és
mellékleteit. A tervezési segédletben és a hozzá kapcsolódó dokumentumokban
megfogalmazott elvek, szabályok közül a legfontosabbakat kiemelve az alábbiakról
tájékoztatott.
ALAPELVEK A 2022. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKBAN
A közfoglalkoztatás elsődleges feladata – a közfoglalkoztatási törvény alapján – az
álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése, a munkaképes lakosság munkához juttatása, az
értékteremtő
közfoglalkoztatás
intézményes
kereteinek
megteremtése.
A 2020. évben világszinten megjelent SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 betegség
következtében kialakult pandémia jelenleg is közvetlen hatással van a gazdasági és társadalmi
folyamatokra, azon belül pedig a munkaerő-piaci környezetre és a munkaerő-piaci
folyamatokra, amelyek alapjaiban befolyásolják a közfoglalkoztatási programok működését.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatai szerint 2021. július hónapban a
nyilvántartott álláskeresők létszáma országosan 261,8 ezer fő volt, amely az előző év azonos
időszakához képest 104,0 ezer fővel csökkent. A közfoglalkoztatásban részt vevő személyek
havi átlagos létszáma ugyanezen időszakban 88,5 ezer főt tett ki, amely létszám az előző év
júliusához viszonyítva 4 466 fővel volt kevesebb. Összességében megállapítható, hogy a
munkaerő kereslet növekedése mellett a munkaerő kínálat stagnálása, csökkenése a jellemző,
amely
a
munkaerőpiac
feszesebbé
válását
eredményezi.
A 2022. évre vonatkozóan a járási startmunka programok és az országos
közfoglalkoztatási programok időtartama változatlanul 12 hónap, ugyanakkor a
rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok
rövidebb
(6-8
hónap)
időtartamra
tervezhetőek.
KIEMELT SZABÁLYOK A 2022. ÉVI PROGRAMOKBAN
Módosításra került a járási startmunka és országos közfoglalkoztatási programok tervezési
ütemterve.
A miniszteri döntések előre hozott időpontban, 2022. január 31-ig kerülnek kiküldésre a
kormányhivatalok részére. A közfoglalkoztatóknak azonban továbbra is közel 2 hónap áll
rendelkezésükre, hogy kidolgozzák kérelmeiket, amelyeket legkésőbb 2022. január 4. napjáig

kell

véglegesíteniük

a

Közfoglalkoztatási

Támogatások

Keretrendszerében.

A járási startmunka programok tervezése 2022. március 1-jétől továbbra is 3 programelem –
mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő, illetve szociális-tekintetében valósítható meg.
A mezőgazdasági programok esetében az elmúlt évekhez hasonlóan egy hektárra vetített
költséghatárok kerültek meghatározásra. Ennek során a Belügyminisztérium az idei évben
alkalmazott költségeket a gyakorlati tapasztalatok alapján, mezőgazdász szakember
bevonásával pontosította, kiegészítette. A költségekben sok a változás a gazdasági környezet,
a termelési feltételek változása miatt. Folyamatosan drágul az energia, az üzemanyagok ára,az
input anyag, az állatok beszerzési ára is. Ugyanakkor a felvásárlási árak az állattenyésztésben
alul maradnak, az állattartási programok veszteségesek, míg a növénytermesztésben igen jó
áron adhatók el a termények, sőt, a tapasztalat alapján fokozatos drágulás várható. Az előzőek
alapján a költségek meghatározáskor a Belügyminisztérium igyekezett úgy kalkulálni, hogy a
2022-ben várható további drágulás esetén se legyen a programok megvalósításában akadály.
A termelési és tartási költségeken túl beruházási és dologi költségekre további legfeljebb
bruttó 5 millió Ft tervezhető a programokban.
A helyi sajátosságokra épülő, illetve a szociális programelem tekintetében az elmúlt évek
gyakorlata alapján fajlagos költség került meghatározásra, amelyet nem haladhatnak meg a
tervezésnél a közfoglalkoztatók (helyi sajátosságokra épülő program 130 000 Ft/fő/hó;
szociális programelem 120 000 Ft/fő/hó). Amennyiben a járási startmunka programok
tervezési időszakában a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben szabályozott
közfoglalkoztatási
bérek
változnak
és
ezáltal
a
megadott
fajlagos
költségek tekintetében módosítás válik szükségessé, arról a szakterület tájékoztatást fog adni a
kormányhivataloknak.
A 2022. évre vonatkozóan is alapvetés, hogy elsődlegesen a meglévő kapacitások fenntartását
és működtetését kell biztosítani a közfoglalkoztatóknak azzal a feltétellel, hogy a
közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését
továbbra
is
elősegítik.
Új beruházások, további fejlesztések támogatását a Belügyminisztérium nem
tartja indokoltnak.
A programok időtartama
A programok 2022. március 1-jétől 2023. február 28-ig tervezhetőek. Ezen programok
támogatási időtartama a legfeljebb 12 hónap lehet.
A programok tervezése
A programok létszámának meghatározásakor, hasonlóan a 2020. évi gyakorlathoz, minden
esetben figyelembe kell venni a közfoglalkoztatási programok 2021. március 1. és 2021.
szeptember 30. közötti átlaglétszámát, illetve a tervezett tevékenységek optimális
létszámigényét. Az átlaglétszámtól magasabb létszámot tervezni kizárólag indokolt esetben, a
járási hivatal előzetes hozzájárulásával lehet.

A 2022. évi járási startmunka programok felterjesztésének ütemezése
1. A járási startmunka mintaprogramok érdemi vizsgálatra alkalmas programtervének
KTK-ban való rögzítése
Határidő: 2021. november 2-től 2021. december 17-ig
Felelős: közfoglalkoztatók, kormányhivatal és járási hivatalok foglalkoztatási osztályai
2. A járási startmunka mintaprogramok programtervének KTK-ban való rögzítése és
benyújtása a járási hivatal foglalkoztatási osztályára az E-ügyintézési törvény
előírásai szerint írásbelinek minősülő elektronikus úton
Határidő: 2021. november 2-től 2022. január 4-ig
A tervezési időszak a kérelem véglegesítésével zárul, melyet a
közfoglalkoztató végez el a KTK-ban. Ennek határideje 2022. január 4.
Amennyiben a fenti határidőt a közfoglalkoztató nem tartja be, úgy a járási
hivatalnak a kérelmet el kell utasítania!
Felelős: közfoglalkoztatók, járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a
kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya
3. A benyújtott előzetes tervezetek tervegyeztetés keretében történő megvizsgálása és
szükség esetén módosításának lefolytatása, a járási hivatalok javaslatainak
felterjesztése a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály felé
Határidő: 2022. január 5-től 2022. január 20-ig
Felelős: közfoglalkoztatók, járási hivatal foglalkoztatási osztálya, kormányhivatal
foglalkoztatási főosztálya, BM területi koordinátor (szakmai főtanácsadó), BM
megyei koordinátor (programkoordinátor)
4. A kormányhivatalok javaslatainak felterjesztése a BM irányába
Határidő: 2022. január 24.
Felelős: Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztálya
5. A kormányhivatalok kiértesítése a miniszteri döntésről
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: Programkoordinációs Osztály
6. A járási startmunka mintaprogramok indulása
Határidő: 2022. március 1.
Felelős: járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a kormányhivatal foglalkoztatási
főosztálya, közfoglalkoztatók

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. március 01-től 2023. február 28-ig mindhárom
indítható programelemre kérelmet kíván benyújtani a Belügyminisztérium felé a maximálisan
tervezhető 47 fő bevonásával.
1. Szociális programelem:
A programot 20 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége 28.950.929,- Ft.
Ebből tervezhető:
- bérköltség:
22.902.684,- Ft
- közvetlen költség: 6.048.245,- Ft
A támogatottság mértéke bérköltség esetén 100 %, közvetlen költsége esetén 97,5 %, így
szükséges az önerő biztosítása, melynek összege: 151.201,- Ft.
A programban tervezett munkák:
- Helyre öntött járda:
Béke utca
Alkotmány utca páros oldala
Bocskai utca
Bánkút, Petőfi utca lakóházzal érintett részei
- Térkő lerakás:
Dózsa utca (Deák Ferenc és Moravszki utca közötti
útszakasza)
Deák Ferenc utcában kb. 120 m2 parkoló kialakítása
- Gondozási Központ és a fedett parkoló közötti útszakasz és járda felújítása, építése
(térkő lerakással és helyreöntéssel)
-

Parlagfű mentesítés, zöldterület karbantartás, padkázás, gallyazás, surjázás, kátyúzás

2. Helyi sajátosságokra épülő programelem:
A programot 14 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége 21.840.000,- Ft.
Ebből tervezhető:
- bérköltség:
16.675.692,- Ft
- közvetlen költség:
5.164.308,- Ft
A támogatottság mértéke 100 %-os.
A programban tervezett munkák:
- 1500 db járdaszegély készítése
- 30 000 db térkő készítése
- Batthyány utca 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület pince, padlás és
padlásfeljáró felújítása, ablakcseréje és javítási munkálatai
- Batthyány utca 7. szám alatt géptároló építése (kisebb gépek tárolására)
- Fáy utcai önkormányzati tulajdonú ingatlannál drótkerítés építése
- Szondi utca 1 szám alatt könnyűszerkezetes, zárt géptároló építése (nagyobb gépek
tárolására)
- koszorú kötése rendezvényekre az önkormányzat és intézményei részére, valamint
eladásra
3. Mezőgazdasági programelem:
A programot 13 fő bevonásával indítanánk.
- bérköltségre tervezhető:
15.446.680,- Ft
- közvetlen költség:
Termelési költségen felül maximum 5 millió forintig terjedő
költség vehető igénybe (még tervezés alatt áll)
A támogatás mértéke 100 %-os.

A programban tervezett munkák:
Bánkút:
0,42 ha területen takarmány kukorica termesztése
0,5 ha területen csemegekukorica termesztése
0,5 ha területen főzőtök másodvetéskénti termesztése
-

Medgyesegyháza:
7 db fóliában TV paprika termesztése
1 db fóliában koktélparadicsom termesztése (próbatermesztésként)
Fáy utcában 0,15 ha területen sütőtök és halloween tök termesztése,
továbbá néhány darab meggyfa ültetése
2000 db virágpalánta vásárlása, azok közterületre ültetése

A kérelmek pontos kidolgozása még folyamatban van, ezért a közvetlen költséggel
kapcsolatos számadatok még változhatnak.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok megvitatását és a döntéshozatalt.

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a
2022. évi járási startmunka program kérelmének benyújtását 2022. március 1. napjától 2023.
február 28. napjáig, 47 fő bevonásával, 3 programelem indításával az alábbiak szerint: 20 fő
szociális programelemben, 13 fő mezőgazdasági programelemben, 14 fő helyi sajátosságokra
épülő programelemben való foglalkoztatásával. Továbbá a pályázatok pozitív elbírálása
esetén a Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások
megindítását, valamint vállalja a kötelező önerő biztosítását.
Felelős: Kraller József polgármester
Határidő: azonnal
II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi startmunka program tervezésére benyújtott
javaslatot. Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további
intézkedések megtételére.
Felelős: Kraller József polgármester
Határidő: azonnal
III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat 2022. évi startmunka program tervezésére benyújtott javaslatot, és az
alábbi módosítást javasolja:……………………………
Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések
megtételére.

Felelős: Kraller József polgármester
Határidő: azonnal
Medgyesegyháza, 2021. december 02.
Kraller József
polgármester
Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

