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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021-es év közfoglalkoztatási programjai 2022. február 28-án befejeződnek. Ehhez az 

időponthoz köthető Önkormányzatunk egyik leglényegesebb feladatának elvégzése, a 2022-

23-as évekre vonatkozó közfoglalkoztatási programokat megalapozó kérelmek benyújtása.  

 

A kérelmek előkészítésre kerültek és azokat előzetesen vizsgáltra a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályára beküldésre 

kerültek, jelenleg még nem elfogadottak. A közfoglalkoztatási programok végleges változatát 

a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya valamint a Belügyminisztérium 

is felül fogják vizsgálni támogathatósági szempontból, amelyet követően lesz lehetőség a 

programok tekintetében a hatósági szerződés megkötésére.   

 

A közfoglalkoztatási programokról el kell mondani, hogy azok 2022. március 1-től kezdődően 

összesen 85 fő álláskereső és hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személy foglalkoztatását 

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

 

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

szociális hozzájárulási adót, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök (így 

munkaruhák, tárgyi eszközök, készletek) költségeit. A program közvetlen költségéhez önerő 

is kapcsolódik, amely a vonatkozó kormányrendelet szerint az alábbiak szerint alakul: 

 

„(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. § (5) bekezdés szerint 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,” 

 

 



Az önerő mértékének meghatározását a jelen előterjesztéshez csatolt határozati javaslat 

tartalmazza. (Mivel a programok jóváhagyása jelenleg van folyamatban, a határozatba 

bekerült egy felhatalmazás a polgármester részére, hogy amennyiben 5 %-ot nem 

meghaladóan változik a programok közvetlen költségeinek mértéke lehetősége legyen saját 

nyilatkozatával vállalni a vállalt önerő mértékén). 

 

Önkormányzatunk a következő évtől 2 közfoglalkoztatási programot tervez megvalósítani,  

amelyek további programelemekre bomlanak, az alábbiak szerint:  

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

a növénytermesztési tevékenység finanszírozása. Ezen túl itt került betervezésre a méhészet és 

a tojótyúk állomány fenntartása.  

- Szociális program: a program keretében a bel- és külterületi közutak alapvető karbantartási, 

tisztántartási feladatai kerülnek ellátásra, az önkormányzat tulajdonában álló belvízelvezetők 

karbantartása kerül végrehajtásra, valamint itt kívánjuk megvalósítani az önkormányzat 

illetékességi területén kialakult illegális hulladéklerakók felszámolását is. 

 

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 képviselő-testület támogatja az 

esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását, valamint biztosítja a 

programokhoz kapcsolódó önerőt is.  

 

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, 2021. december 9. 

 

Koncz Imre 

polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2021. (XII. 16.) 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, valamint 

- Szociális közfoglalkoztatási program 

 

támogatására. 

 

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

közbeszerzés lefolytatása válik szükségessé, úgy annak lefolytatásról a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CCLIII. törvény rendelkezésinek megfelelően a közbeszerzési eljárások 

lefolytatását biztosítja.  

 



A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy vállalja 

 

- a mezőgazdasági programhoz kapcsolódóan összesen 259.034 forint, 

- a szociális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan pedig 1.460.162 forint, 

 

önerő rendelkezésre állását 2022. évi költségvetése terhére.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti közfoglalkoztatási 

programokat nyújtsa be. A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy amennyiben az önerő 

mértéke a program tekintetében 5 %-ot meg nem haladó mértékben változik a pályázat 

benyújtásáig, úgy önállóan kötelezettséget vállaljon annak biztosítására.  

 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

Határidő: 2022. február 28.  

 


