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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
 
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2018-2019. évi Belügyminisztérium által kiírt 
közfoglalkoztatási pályázatokról, azok feltételrendszereiről. 
 
A 2018. évi közmunkaprogramban a Városgazdálkodási Kft. által 2017-ben indított programok, a 
65 fős intézményi 2018. január 31-én, illetve a startmunka programok február 28-án történő 
befejezése után a közfoglalkoztatás a Kft-nél befejeződik. 
 
Az új közfoglalkoztató Pásztó Városi Önkormányzat, mely 2018. február 01-től a Hosszabb ideig 
tartó közfoglalkoztatási programmal indítja tevékenységét. A programban 85 fő foglalkoztatását 
tervezzük. 
 
A következőkben ismertetem a járási startmunka programok 2018. évi pályázati kiírását, melyek 
indítása 2018.03.01-től történik. 
 
 
A 2018. évi járási startmunka programok pályázati kiírásának vázlatos ismertetése: 
 
Általános szempontok: 
 
2018. évben a járási startmunka programok elsődleges célja az elmúlt években kialakított 
kapacitások fenntartása és működtetése. 
Tekintettel a munkaerőpiacon tapasztalható folyamatokra - a közfoglalkoztatásban jelentkező 
munkaerőhiányra - fejlesztési célú, beruházási jellegű pályázatokat nem támogatja a 
Belügyminisztérium. 
 
A programok létszámának meghatározásakor és tervezésekor figyelembe kellett venni a 2017. évi 
startmunka programok 2017. március 01. és október 31. közötti átlaglétszámát, illetve a tervezett 
tevékenységek optimális létszámigényét. 
 
 
2017.03.01-10.31. időszak létszámadatai programok szerint: 
 
Program neve  Tervezett létszám Figyelembe vehető átlaglétszám. 
    fő      fő 
65 fős intézményi  65    56,5 
Helyi sajátosságok  63    29,8 
Mezőgazdaság  63    33,1 
 
összesen:   191    119,4  62% 
 
A 2018.évi járási startmunka programok lehetnek minta- és ráépülő programok. 
Magas hozzáadott értékű programelem 2018. évben nem indítható.  
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Járási programok fajlagos és tervezhető költségei: 
 

a.) Értékteremtő programok 
• mezőgazdasági programnál a termelési és beszerzési költségeket a pályázati 

kiírásban, mellékletben meghatározott normatív költségek alapján kell megtervezni. 
• helyi sajátosságok ráépülő programnál legfeljebb 130.000 Ft/hó/fő fajlagos költségig 

tervezhető 
 

b.) szociális jellegű program legfeljebb 112.000 Ft/hó/fő fajlagos költséggel tervezhető. 
 
 
Tervezhető bruttó költségek az értékteremtő programokban (100%-os támogatási intenzitás 
mellett): 
 

• ingatlan vásárlás legfeljebb 2 millió Ft bekerülési értékig, 
• jármű beszerzése legfeljebb 2,5 millió Ft bekerülési értékig, 
• mezőgazdasági programban, a mellékletben szereplő növények 1 ha-ra vetített bruttó 

termelési költségek, 
• helyi sajátosságok ráépülő program esetében anyagköltség legfeljebb 3 millió Ft-ig 
• mezőgazdasági, vagy helyi sajátosságok ráépülő program esetében a felsoroltakon kívül 

minden egyéb közvetlen és dologi költségre legfeljebb 4,5 millió Ft 
 

 
 
A fenti költséghatárokat a programok tervezésénél kötelezően be kell tartani! 
 
A program keretében elszámolható költségek köre: 
 

• Bérköltség: 
a.) Közfoglalkoztatási bér 

2018 évben adható munkabérek     bruttó      nettó 
segédmunkás bér:    82.530 Ft  54.215 Ft 
segédmunkás bér + brigádvezetői bér: 89.705 Ft  59.653 Ft 
szakmai bér:     106.555 Ft  70.860 Ft 
szakmai bér + brigádvezetői bér:  117.245 Ft  77.965 Ft  

 
b.) Kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (9,75 %) 

 
• Dologi (közvetlen) költségek (munkaruha, munkásszállítás ktg., kis értékű tárgyi eszköz 

költsége, egyéb felmerülő ktg., nagy értékű tárgyi eszköz költsége) 
 
Tervezhető létszám: 
 
Minden program minimálisan 5 fő bevonásával indulhat és legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal 
történő megvalósulása esetén 100 %-ban támogatott. 
Programonként 10 fő közfoglalkoztatott után 1 fő brigádvezető, közfoglalkoztatónként 5-30 fő 
fölötti létszám foglalkoztatása esetén 1 fő adminisztrátor is alkalmazható. 
Mezőgazdasági program létszámtervezésénél mezőgazdasági földterületre hektáronként 2-6 fő 
tervezhető, fóliás termesztésre nincs irányadó maximális létszám. 
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Az 1. számú mellékletben összefoglalom a programok jellemző adatait. 
 
 
Az önrész egy esetben, a belvizes programban merül fel, a mértéke 80.620 Ft, mely a 
foglalkoztatott létszám feladathoz történő optimalizálása miatt jelentkezik. 
 
Mezőgazdasági program rövid leírása: 
Az előző évi létszámtervhez való létszámcsökkentést, az előző évi tapasztaltak állapítottuk meg, 
figyelembe véve  a munkavállalók ellenállását a programban való részvételbe, így a vetéstervbe 
nagyobb arányban terveztünk gépi munkákat, betakarításkor pedig a Hosszabb ideig tartó 
programban tevékenykedő dolgozókra számítunk. 
Ugyancsak figyelembe vettük a létszámtervezés során az előző évi programban 
továbbfoglalkoztatott létszámot (5fő) 
Gépbeszerzésben 1 db ásógép beszerzését tervezzük, ami szintén kézi munkát vált ki és a fólia sátor 
alatti terület megmunkálását végzi 
A gépjármű beszerzés kapcsán egy traktorral vontatható, billenőplatós pótkocsi beszerzését 
tervezzük, aminek a beszerzését követően a belvizes programban  az ágak nyesedékek beszállítását  
végezhetjük el a telephelyünkre, ahol a későbbiekben a nyesedékek  aprítékolását elvégezzük. 
 
Helyi sajátosság: 
 
A programban kitűzött cél, hogy a közfoglalkoztatás keretében értékteremtő munkát végezzen a 
csoport, munkavégzésük során létrehozott építőipari termékek- térkövek, mederlapok, illetve egyéb 
lakatosipari termékek időben és megfelelő minőségben, kerüljenek átadásra az elemek 
elhelyezésére szakosodott brigád részére. 
A legyártott térkövek Pásztó város közterületein kerülnek elhelyezésre, míg a mederlapokat a 
belvizes program keretében vízelvezető árkok javítása, során használjuk fel. 
A tervben szereplő 23.000 db térkő, (500 m2) , illetve 450 db mederlap (71m2) legyártásával 
átadásával több, mint 1.500.000,- Ft árbevételt érünk el. 
Ugyancsak nem tervezzük 2017 évi termékskálában szereplő különféle betonelemek gyártását, de 
amennyiben a belvizes programban igény mutatkozik a gyártásukra, úgy azokat a tervezett 
anyagszükséglet terhére legyártjuk. (Tervezett járdajavítás: 200 m2) 
Előző program keretén belül az építőipari brigád lakatos végzettségű szakemberekkel egészült ki, 
akiknek a munkájukkal az idei évben is számolunk, így tervezzük fém kerítéselemekre szerelt 
lamellás kerítés gyártását 25 fm hosszban (Piac, Csap utca felöli rész), illetve a városi forgalom 
elterelésekhez használt fém kordonok gyártását is. (A tervben szereplő 12 db kordonnal egy 30 méter 
hosszú útszakasz zárható le). 
Szintén a lakatos brigáddal tervezzük megvalósítani a mezőgazdasági telephelyünkön lévő 
fóliasátrakra 12 db ajtó készítését, amivel a telephelyen termelt mezőgazdasági termékek védelmét 
biztosítjuk. Ugyancsak a brigád feladata a programban használt szerszámok élezése, javítása 
szükség szerinti időben és mennyiségben. 
Belvizes program: 
Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló belvízelvezető rendszerek 2011és 
2014 években a „Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak 
karbantartása közmunkával” című projektek során rendszeresen tartotta karban a város vízelvezető 
rendszerét. Azonban az azóta eltelt időszakban a vízelvezető rendszerek karbantartása tisztítása 
teljes körűen nem történt meg.  
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Az árkokat benőtte a növényzet, az esőzések során az ott fennakadó szennyeződések eltorlaszolják a 
víz útját, a vizet kiterelik a közútra, veszélyeztetve az úton közlekedők testi épségét illetve 
rongálják az utat, útpadkát. 
A jelenlegi program egyértelmű célja tehát a belvízelvezető rendszerek karbantartása, melynek 
során az árkokból a benőtt növényzet kivágásra kerül, az árkokban lerakódott iszapot eltávolítjuk, 
az épített patakmedreknél a sérült elemeket kicseréljük, újrafugázzuk. 
Az esős idő és az azt követően átázott árkok tisztítása nem végezhető el optimálisan, ezért a 
programot összevontuk a belterületi közúthálózat javításával, környezetének rendbetételével, 
valamint Pásztó város belterületein illegálisan lerakott, elhagyott hulladékok felszedésével és 
ártalmatlanító helyre történő szállításával.   
A tervezett munkákat a 3. számú mellékletben foglaltam össze:    
 
Hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás:    

A program célja, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalók hatékony munkát 
végezzenek, munkájukkal az önkormányzat, az önkormányzat intézményei és ezen keresztül a 
város munkáját is segítsék.  
 

Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban tervezett munkák részletezése 
A létszám teljes foglalkoztatása érdekében a parkgondozási területen dolgozók a fűkaszálási munkák 
megkezdése előtt, illetve a fűkaszálási munkák befejeztével belterületi közutak hideg aszfalttal történő 
kátyúzását végzik Pásztó város belterületén. 
Időtartam:  2018.február 01 – 2018. május 15-ig 
 
A Hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás keretén belül tervezzük a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél 
a lakosság által illegálisan lepakolt kommunális szemét eltakarítását   
 
Városi rendezvények segítése: 
A hosszabb időtartamú közfoglalkozásban résztvevő karbantartók, munkájukkal segítik a városi 
rendezvények lebonyolítását, előreláthatólag 10-12 alkalommal. Felállítják és lebontják a rendezvények 
alkalmával használt faházakat, oly módon,hogy azok kisebb sérüléseit kijavítják, állagmegőrzésüket 
elvégzik.  
A takarítóbrigád gondoskodik a rendezvény ideje alatt történő folyamatos takarításról, a keletkező 
szemét összegyűjtéséről, míg a kertészeti csoport a rendezvény környezetének feldíszítéséről, a 
rendezvény befejezését követően a zöldterületek helyreállítását végzi el. 
Évi 10-12 alkalommal 2-4 nap. 
 
Parkgondozás, fűkaszások: 
A hideg aszfalttal végzett kátyúzás során a 2016/2017-es Helyi sajátosság programban vásárolt 
aszfaltvágó berendezéssel alakítjuk ki a kátyút szabályos alakúvá és bontókalapáccsal mélyítjük ki 
átlagosan 5-6 cm mélységűre. A kialakított kátyút gázmelegítővel kiszárítjuk, majd kompresszorral 
kifújatjuk a port. Ezeket az eszközöket a jelenlegi programban kívánjuk beszerezni. 
A már tiszta mélyedést bitumenes emulzióval kiöntjük, majd feltöltjük hidegaszfalttal, amit az előző 
programban vásárolt döngölőbékával bedöngölünk. Az így helyrehozott aszfalt a meleg aszfalttal 
történő útjavításig segíti a balesetmentes közlekedést Pásztó város útjain. 
Dolgozóink biztonságos munkavégzését a közúton KRESZ táblákkal történő figyelmeztetéssel, illetve 
jelzőkúpos eltereléssel biztosítjuk.  
A javításra kijelölt kátyúkat lakossági bejelentés során, illetve az útellenőr jelentése alapján az 
Önkormányzat Műszaki osztálya jelöli ki, illetve az elvégzett munkákat is ők ellenőrzik és regisztrálják. 
 
Kertészet, parkfenntartásban dolgozók: 
Munkájuk mellett (előzőekben leírt feladatok)  a mezőgazdasági programban jelentkező termelési 
csúcsokban keletkező kapacitás hiányt átirányításuk során munkájukkal enyhítik. 
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Határozati javaslat 
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2018/2019 évi  
közmunkaprogram pályázatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza 
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a 2018/2019 évi  
közmunkaprogram pályázatairól szóló tájékoztatót. 
 
 
 
Pásztó, 2018. január 17. 
 
 
 
 
 
 
       Szilágyi Gábor 
              ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
        jegyző 
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