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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017-es év közfoglalkoztatási programjai 2018. február 28-án befejeződnek. Ehhez az 

időponthoz köthető Önkormányzatunk egyik leglényegesebb feladatának elvégzése, a 2018-

19-es évekre vonatkozó közfoglalkoztatási programokat megalapozó kérelmek benyújtása.  

 

A kérelmek előkészítésre kerültek és azt előzetesen megvizsgálta a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya. A közfoglalkoztatási 

programokhoz kapcsolódóan tervtárgyalások kerülnek lefolytatásra január hónap folyamán, 

amelynek során megindokolásra kerülnek a benyújtott kérelmek és a Belügyminisztérium 

illetékes szakértői döntenek a kérelmek megalapozottságáról.  

 

A közfoglalkoztatási programokról el kell mondani, hogy azok 2018. március 1-től kezdődően 

összesen 235 fő álláskereső és hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személy foglalkoztatását 

fogják megoldani, amelyekhez kapcsolódóan a Kormány 100 %-os támogatást nyújt.  

 

A támogatás magába foglalja a foglalkoztatottak személyi juttatásait, a hozzájuk kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adót valamint a munkavégzéshez szükségeses eszközök (így 
munkaruhák, tárgyi eszközök, készletek) költségeit.  

 

Önkormányzatunk az előző évhez hasonlóan összesen 5 közfoglalkoztatási programot 

tervezet, amelyek további program elemekre bomlanak, az alábbiak szerint:  

- Mezőgazdasági program: a program keretében megvalósul a kertészet fenntartása valamint a 

növénytermesztési tevékenység egy részének finanszírozása. Ezen túl itt került betervezésre a 

méhészet és a tojótyúk állomány fenntartása. Fentieken túl a mezőgazdasági program 

keretében valósul meg kisüzemi keretek között a sztívia valamint a gyümölcstermesztés is.  

- Belterületi közutak karbantartása: a program keretében a belterületi közutak alapvető 

karbantartási, tisztántartási feladatai kerülnek ellátásra. 

- Mezőgazdasági földutak karbantartása: a program lehetőséget biztosít arra, hogy a 

külterületi utak álagát legalább szinten tartsa az Önkormányzat, valamint a mellettük található 

kökényesek kiirtásra kerüljenek, az itt keletkező nyersanyag másik programelem keretében 

hasznosításra kerül, 

- Belvízelvezetési program: a program tekintetében el kell mondani, hogy Önkormányzatunk 

jelentős gondokkal küzd a belvízelvezetés terén, az utcai átfolyók valamint a csapadékvíz-

elvezető árkok állaga nem feltétlenül megfelelő, amely problémák megoldására a program 

keretében lehetőség nyílik. 

- Helyi sajátosságokra épülő program: ebben a körben olyan feladatok kerülnek ellátásra, 

amelyek kifejezetten Füzesgyarmat Város helyi igényeit próbálják meg kiszolgálni. Egyrészt 



lehetőség van arra, hogy a foglalkoztatottak egy része térkő gyártást valósítson meg, ezen túl 

pedig brikett készítésre kerülne sor, amelynek köszönhetően az előző bekezdés szerint 

keletkező hulladékból tudnánk biztosítani a szociális célú tűzifa iránti igények kielégítését.  

 

A közfoglalkoztatási programokra vonatkozó tervezési segédlet alapján a benyújtott 

támogatási kérelmek részét képezi a képviselő-testület határozata a kérelem benyújtásának 

támogatásáról, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselőtestület támogatja az 

esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

 

A célszerűség szempontjának érvényesülése céljából a programokhoz kapcsolódó Képviselő-

testületi határozatot egységes szerkezetben fogalmaztuk meg, kérem, hogy a 

közfoglalkoztatási programok megindulásának fontosságára tekintettel elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2017. december 14. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (XII. 21.) határozata 

Közfoglalkoztatási programok indításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat közfoglalkoztatási programok megvalósítása iránt támogatási kérelmet 

nyújtson be: 

 

- Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program,  

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program, 

- Belvíz-elvezetési közfoglalkoztatási program,  

- Mezőgazdasági utak rendbetételére irányuló közfoglalkoztatási program,  

- Belterületi utak karbantartására szolgáló közfoglalkoztatási program 

 

támogatására. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben a közfoglalkoztatási programok keretében 

közbeszerzés lefolytatása válik szükségessé, úgy annak lefolytatásról a közbeszerzésekről 

szóló 2015. CCLIII. törvény rendelkezésinek megfelelően a közbeszerzési eljárások 

lefolytatását biztosítja.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  
 


