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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 29. napi ülésére 

 

Tárgy: 2023. évi járási startmunka program tervezése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala BE-05/08/2618-39/2022 

ügyiratszámú levelében tájékoztatott arról, hogy a Belügyminisztérium elkészítette a 2023. 

évi járási startmunka és országos közfoglalkoztatási programok tervezési segédleteit. A 

tervezési segédletben és a hozzá kapcsolódó dokumentumokban megfogalmazott elvek, 

szabályok közül a legfontosabbakat kiemelve az alábbiakról tájékoztatott. 

 

ALAPELVEK ÉS SZABÁLYOK A 2023. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI 

PROGRAMOKBAN 

 

A közfoglalkoztatási programok elsődleges célja továbbra is a hátrányos helyzetű 

térségekben a munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévő állástalanok 

foglalkoztatási lehetőségének biztosítása, a meglévő kapacitások fenntartása. A jelenlegi 

gazdasági környezetre és a rendelkezésre álló forrásra tekintettel új fejlesztések, beruházások 

támogatására nincs lehetőség, közfoglalkoztatási program a korábban létrejött és 

életképes kapacitások megőrzésének elősegítésére tervezhető. Új tevékenység, 

területbevonás, új növényi kultúrák telepítése, új ötletek, új kezdeményezések 

megvalósítása a 2023. március 1-jétől induló programok esetében nem támogatható.  

 

Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére a 2023. március 1-jétő induló programok esetében 

nincs lehetőség. 

 

 Az átlaglétszám adatok számításának bázis időszaka az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően a 2022.március 01 – 2022. szeptember 30. közötti időtartam. Az 

átlaglétszámtól magasabb létszámot kizárólag indokolt esetben, a járási hivatal, 

kormányhivatal hozzájárulásával lehet tervezni. 

 

Alapvetően azokat a célokat, tevékenységeket javasolt támogatni a közfoglalkoztatási 

programokban, amelyek más forrásból (például Magyar Falu Program, egyéb 

vidékfejlesztési programok) nem finanszírozhatók.  

 

A programok tervezése során kiemelt szempont, hogy a közfoglalkoztatók tekintsék át a 

saját közfoglalkoztatási helyzetüket, vizsgálják meg a rendelkezésre álló 

humánerőforrást, a meglévő kapacitások működtetésének lehetőségét, és a rendelkezésre 

álló lehetőségekre figyelemmel, a BM által meghatározott keretek között tervezzék meg 

programjaikat.  

 

A BM célja, hogy a közfoglalkoztatók a 2023. évi közfoglalkoztatási programjaikat 

tudatosan és mértékletesen tervezzék meg. 



 

a) Járási startmunka programok 

 

A 2022. évhez hasonlóan a 2023. évben is valamennyi, a tervezési segédletben részletezett 

kedvezményezett településen tervezhetnek a közfoglalkoztatók járási startmunka programot 

az adóerő-képességtől és a lakosságszámtól függetlenül.  

 

A kérelmek vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a korábbi programok tényleges 

eredményeire, a bevételek szabályszerű felhasználására, továbbá a saját termelésű 

készletek megfelelő könyvelésére, és a készletekről szóló kimutatások átlátható módon 

történő vezetésére.  

 

A járási startmunka mintaprogramok tervezésére irányadó részletszabályokat továbbra is a 

Tervezési segédlet (a továbbiakban: TS) határozza meg, a helyi sajátosságokra épülő és 

szociális programelemben fajlagos költséggel, a mezőgazdasági programban a termelési és 

tartási költségekkel számolva. 

 

A mezőgazdasági programban a termelési és beszerzési költségen felüli beruházási és 

dologi 

költségekre további legfeljebb 3 millió forint tervezhető. A TS-ben meghatározottak 

figyelembevételével tervezett beruházási és dologi költség összességében nem haladhatja 

meg a 40 millió forintot.  

 

A mezőgazdasági programelemben 200 l/ha/támogatási év (teljes művelési időszakra, 

valamint a benzint és a gázolajat is ide értve) üzemanyag beszerzése tervezhető. A 

programok tervezésekor az ólmozatlan motorbenzin és a gázolaj esetében a hatósági 

árszabás alapján megállapított üzemanyagárat alkalmazhatják a költségelszámolás 

során a közfoglalkoztatók. 
 

 A helyi sajátosságokra épülő programelemben kizárólag a közfoglalkoztatás célját 

szolgáló épület eredeti állagának megőrzését, helyreállítását, rendeltetésszerű és 

biztonságos használatát szolgáló, felújítás, karbantartás (pl.: festés, burkolás, stb.) 

tervezhető. (A közfoglalkoztatás célját szolgáló épület például: szociális helyiség a 

közfoglalkoztatottak részére, közfoglalkoztatási tevékenységhez használt eszközök, gépek, 

berendezések, valamint a közfoglalkoztatási programban előállított termékek és termények 

tárolására szolgáló épület, stb.)  

 

 

b) Decentralizált keretből támogatott programok tervezése 
 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban felhasználható keretek összegét 

jelentősen befolyásolja az áthúzódó kötelezettségek, illetve a közfoglalkoztatási béremelés 

mértéke. A megyei decentralizált keretek összegének, valamint a decentralizálás elveinek 

végleges meghatározására ezért csak a 2023. év elején kerülhet sor legkorábban. 

 

Amennyiben a Kormány a minimálbér és ezzel egyidejűleg a közfoglalkoztatási bér 

emeléséről dönt, úgy a tervezés során az idei évben hatályos közfoglalkoztatási bérekkel 

számolt bérköltség támogatási igények újraszámítása felől a BM intézkedni fog a KTK 

rendszerben.  

 



 

 

A támogatott programelemek köre: 

a) Mezőgazdasági program, 

b) Helyi sajátosságokra épülő program, 

c) Szociális jellegű program (amely magában foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, 

mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, 

közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 

programokat). 
 

A programok időtartama: 

A programok 2023. március 1-jétől 2024. február 29-ig tervezhetők. Ezen programok 

támogatási időtartama legfeljebb 12 hónap lehet. 

 

A támogatás mértékével, összegével, kapcsolatos általános szabályok: 

A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel 

rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti beruházási és dologi költségei 

a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 

esetében legfeljebb 100 százalékban, 

b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott 

mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban, 

c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló 

közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban 

meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban, 

d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 

esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl 

legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.” 

 

A kérelem benyújtásának határideje és módja: 

A járási startmunka mintaprogramok érdemi vizsgálatra alkalmas programtervének 

KTK-ban történő rögzítésének határideje 2022. december 15., az előzetes 

kérelmek/tervek elkészítésének és a KTK-ban történő rögzítésének és a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályára az E-ügyintézési törvény előírásai szerint írásbelinek minősülő 

elektronikus úton történő benyújtásának határideje 2023. január 13.  

 

A kérelem bírálata: 

A mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra irányuló minta- és ráépülő program esetében a 

kérelmeket az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya a közfoglalkoztatóval egyezteti, 

és a KTK-ban rögzített koncepciókat szakmailag megvizsgálja.  

Amennyiben a tervezett tevékenységhez képest nem indokolt az igényelt közfoglalkoztatotti 

létszám (túltervezett vagy alultervezett), továbbá a tervezési segédletben foglaltaknak a 

koncepció nem felel meg, a járási hivatal foglalkoztatási osztályának fel kell kérnie a 

közfoglalkoztatót a program újratervezésére. (Ha a munkaerőpiaci folyamatok változása 

indokolttá teszik a létszámigények felülvizsgálatát, és annak korrigálása válik szükségessé, 

arról a BM külön fog rendelkezni.) Amennyiben a közfoglalkoztató nem tervezi át az előzetes 

kérelmét, úgy az előzetes terve nem kerülhet felterjesztésre a BM irányába, és járási hivatali 

szinten szükséges az elutasító döntést meghozni.   



A BM irányába nem terjeszthetőek fel azok a járási startmunka minta- és ráépülő programok, 

amelyek esetében a tervezett költségek nem felelnek meg a tervezési segédletben és annak 

mellékleteiben meghatározott előírásoknak, különösen ha  

 a mezőgazdasági minta- és ráépülő program termelési és beszerzési költségen felüli 

beruházási és dologi költségek összege meghaladja a legfeljebb 3 millió forintot, vagy 

a termelési és tartási költségek eltérnek a meghatározottaktól, vagy a tervezési 

segédletben meghatározott szabályoknak megfelelően tervezett beruházási és dologi 

költség meghaladja a maximálisan igényelhető 40 millió forintot, 

 a helyi sajátosságokra épülő minta- és ráépülő program fajlagos költsége meghaladja a 

130 000 Ft/fő/hó fajlagos költséget, valamint  

 a szociális jellegű minta- és ráépülő program fajlagos költsége meghaladja a 

120 000 Ft/fő/hó fajlagos költséget. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 20223. március 01-től 2024. február 29-ig 

mindhárom indítható programelemre kérelmet kíván benyújtani a Belügyminisztérium felé a 

maximálisan tervezhető 46 fő bevonásával. A Belügyminisztérium a 2023. évben induló 

programok esetében az előző évekhez viszonyítva szigorításokat, korlátozásokat vezetett be, 

mely szerint új tevékenység, területbevonás, új növényi kultúra telepítése, új ötletek, új 

kezdeményezések megvalósítása nem támogatható.  

A fentieket figyelembe véve, valamint azt, hogy a közvetlen költségek ez előző évekhez 

viszonyítva jelentősen csökkentek, az alábbiakat tervezzük: 

 

1. Szociális programelem: 

A programot 19 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége 27.360.371- Ft. 

Ebből tervezhető: 

- bérköltség:  25.342.740,- Ft 

- közvetlen költség:   2.017.631,- Ft 

A támogatottság mértéke bérköltség esetén 100 %, közvetlen költsége esetén 97,9 %, így 

szükséges az önerő biztosítása, melynek összege: 43.390,- Ft. 

 

A programban tervezett munkák: 

- Batthyány utca 7. szám alatti önkormányzati ingatlanban 3 db ablak cseréje meglévő 

anyagból 

- Szondi utca 1 szám alatti telehelyen a géptároló előtti rész járdalappal való lerakása 

- A település teljes közterületén a járdák állapotának felülvizsgálata, javítása 

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

mezőgazdasági földutak karbantartása 

 

2. Helyi sajátosságokra épülő programelem: 

A programot 14 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége: 21.839.917,- Ft. 

Ebből tervezhető: 

-  bérköltség:  19.374.480,- Ft 

- közvetlen költség:   2.465.437,- Ft 

A támogatottság mértéke 100 %-os. 

 

A programban tervezett munkák: 

- Fáy utca 7. szám alatt 1 db fólia építése meglévő vasanyagból, fóliából és kerítés 

építése 

- Bánkúton 0,42 ha területen kerítés húzása meglévő anyagokból 



- Szondi u. 1., Batthyány u. 7., Kossuth tér 22/a. önkormányzati ingatlan tisztító 

meszelése, ablakok, ajtók festése 

- Batthyány utca 7. szám alatt bojler, csaptelepek, mosdókagyló szerelése 

- Közterületekre kihelyezett padok, kukák karbantartása, festése  

 

 

3. Mezőgazdasági programelem: 

A programot 13 fő bevonásával indítanánk. 

- bérköltségre tervezhető: 17.674.740,- Ft 

- közvetlen költség:  Termelési és beszerzési költségen felüli beruházási és dologi 

költségekre további legfeljebb 3 millió forint tervezhető, mindösszesen kb. 6.700.000,- 

Ft (még tervezés alatt áll) 

A támogatás mértéke 100 %-os. 

 

A programban tervezett munkák: 

Bánkút:  

- 0,42 ha területen csemegekukorica termesztése, másodvetéskénti termesztésre főzőtök 

- 0,5 ha területen csemegekukorica termesztése, másodvetéskénti termesztésre főzőtök 

 

Medgyesegyháza:  

- 8 db fóliában TV paprika termesztése, másodvetéskénti termesztésre főzőtök 

- Fáy utcában 0,15 ha területen fóliában TV paprika, másodvetéskénti termesztésre 

főzőtök 

- Luther utcában 0,11 ha területen szabadföldi csemegekukorica termesztése, 

másodvetéskénti termesztésre főzőtök 

 

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 úgy dönt, hogy 

támogatja a 2023. évi járási startmunka program kérelmének benyújtását 2023. március 1. 

napjától 2024. február 29. napjáig, 46 fő bevonásával, 3 programelem indításával az alábbiak 

szerint: 19 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 úgy dönt, hogy 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi startmunka program tervezésére benyújtott javaslatot, és úgy 

dönt, hogy az alábbi módosítást javasolja:…………………………… 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2022. november 23. 

 

 

               Kraller József s.k. 

                polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

   

 

   dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                jegyző 


