
 
 
 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
3060 Pásztó, Kossuth út 116. 
 
 
 
Szám: 1-160/2016.             
 
 
 
 
 

                                                                                                           A határozat meghozatala egyszerű 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B E S Z Á M O L Ó 

 
a közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról,  

közfoglalkoztatásban elvégzett feladatokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére 
Előterjesztő:  Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője 
Előterjesztést előkészítette:  Plecskó Péter közmunkaprogram vezető 
     Adorján Tamás mezőgazdasági program vezető 
Előterjesztő: Petrényi Mihály Ügyvezető Igazgató 
 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 1 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. január 15-i ülés határozatai között szerepelt, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzett 
feladatokról negyedévente adjon tájékoztatást a Kft. ügyvezetője. 
 
A közfoglalkoztatás 2016. évi programjai: 
 

Típus megnevezés kezdés befejezés fő 

Hagyományos Intézményi 2015.12.21. 2016.02.29. 50 

Hagyományos Intézményi 2016.03.05. 2016.08.31. 50 

Start helyi 
sajátosság 

Mezőgazdaság 
program 2016.03.01. 2017.02.28. 86 

Start 
mezőgazdasági 

Helyi sajátosság 
program 2016.03.01. 2017.02.28. 85 

Hagyományos Intézményi 2 2016.03.01. 2016.08.31. 21 
Hagyományos Intézményi 3 2016. 09.05. 2017.02.28. 33 

Hagyományos Intézményi 2016.09.01. 2017.02.28. 50 

 
Jelenleg 4 futó programunk van, 2 program idén befejeződött, 1 program meghosszabbításra került. 
A befejeződött programok lezárása, végbeszámolók készítése folyamatosan történik. 
A helyi sajátosság 2015 program végső hiánypótlása (Ifjúsági Tábor üzembe helyezési jegyzőkönyv 
beküldése) 2016. szeptember 26-án megtörténik. 
 
Képzések:  2016 évben két képzés valósult meg, mindkettőben a Kft mint közfoglalkoztató vállalt 
szerepet. A „Festő és mázoló”, valamint „Gyümölcs és zöldség feldolgozó” szakmákban tervezett képzést 
a munkaügyi központtal együttműködve sikeresen hajtottuk végre. A festő tanfolyamról 3fő, a 
gyümölcsfeldolgozó tanfolyamról 2fő maradt a helyi illetve a mezőgazdasági programban. 
 
Személyi feltételek: 

A közmunkával kapcsolatos napi irányítási feladatokat, adminisztrációs feladatokat jelenleg 3fő 
főállású alkalmazott végzi. Egy fővel az irányító állomány ismét csökkent.  
Egy fő az anyagbeszerzés területén, egy fő a mezőgazdasági program vezetőjeként, egy fő a programok 
pályázatírási feladatait végzi és dokumentálás feladatait irányítja. 
A közfoglalkoztatás további adminisztrációs munkájában 6 fő közfoglalkoztatott adminisztrátort 
alkalmazunk.  

A jelenleg négy futó programban a brigádok vezetését a főállású vezetők mellett 17 fő 
közfoglalkoztatott csoportvezető végzi. A tervezetthez képest a mezőgazdasági programban 3 fő 
csoportvezető hiányzik. A betöltetlen csoportvezetői helyekre a munkaerőigényt benyújtottuk, a 
munkaügyi kirendeltség által támasztott szakvégzettségi feltételeknek megfelelő személyt a munkaügyi 
központ nem talált.  
 
Jelenlegi létszámok: 2016. szeptember 15.i állapot  
Mezőgazdasági program:    86fős  32 fő  
Helyi sajátosság program:    85fős  58 fő 
50fős hagyományos közfoglalkoztatás 50fős  42 fő 
33 fős hagyományos közfoglalkoztatás 33fős    25 fő 

Összesen: 254fő  157fő 
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Létszám kereteket főként a mezőgazdasági és a helyi programban nem tudjuk feltölteni. Tapasztalatunk, 
hogy amint a közfoglalkoztatásban a munkaidő betartása és az elvégzett feladatok számonkérésével 
szigorodik, a közfoglalkoztatottak kényelmes munkahelye megszűnik, inkább magasabb havibérért 
máshol vállalnak munkát, vagy megelégszenek az FHT nyújtotta havi összeggel, sokan pedig táppénzes 
állományba kérik magukat. 
 
Kimutatás munkanapokról (2016. augusztus 31-ig) 

 Mezőgazdaság Helyi 21fős 50fős 
Igazolatlan távollét 173 nap 104 nap 0 15 nap 
Igazolt távollét 42 nap 13 nap 0 5 nap 
Szabadság 347 nap 392 nap 196 nap 359 nap 
Betegállomány 741 nap 575 nap 52 nap 411 nap 
Fizetett Ünnep 159 nap 210 nap 38 nap 138 nap 
Ledolgozott munkanap 5 194 nap 7 682 nap 2 398 nap 5 127 nap 
Ledolgozott munkaóra 41 518 óra 61 433 óra 19 184 óra 40 984 óra 

 
A programokban rendkívül nagy a fluktuáció, ennek egyik oka, hogy sokan igyekeznek jobban 

fizető munkahelyet találni, valamint gyakori, hogy a letiltások miatt inkább az alkalmi munkát választják, 
vagy lakóhelyváltozásra, új munkahelyre, stb. hivatkozva közös megegyezéssel szerződést bontanak. 

A programokban dolgozók egészségi állapota lesújtó, a táppénzen, betegszabadságon lévők aránya 
magas. Magas a táppénz hozzájárulás költsége, amit személyenként az éven belüli 15 nap betegszabadság 
után a 16. naptól a munkáltató köteles az államnak megtéríteni. Ez a költség a Városgazdálkodási Kft-t 
(Önkormányzatot) terheli. 
 
A 2016. évi Start közmunkaprogramokban tervezett és már teljesített feladatok  
 
MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM FELADATAI 

- Mezőgazdasági programban az őszi betakarítási munkák folynak. Betakarítás során gondot jelent a 
letermelt és tisztításra váró termékek őrzése. 

- Hátra van még a szennyvíztelepen a villamos hálózat kiépítése (világítás, fóliák, szivattyúk 
áramellátás kiépítése. A hálózatra csatlakozást az ÉMÁSZ 2017 év elejére igazolta vissza. 

- Őszi szántások és talaj előkészítési munkák (az északi iparterületen használt földterületekről minél 
előbb kérünk információt az esetleges bérbeadásról vagy értékesítésről!) 

- Értékesítés: A programban a tervezetteknek megfelelően folyik a megtermelt zöldségfélék 
értékesítése. Az értékesítő hely kialakítása és engedélyeztetése megtörtént. A Fő úton a kis 
parkolónál egy faházban heti 6napon reggel 9 ás délután 5 óra közötti nyitva tartással folyik az 
értékesítés, a vásárlók megelégedésére. Napi 20-30eFt közötti forgalmat hoz az értékesítő hely.  

 
Feldolgozás:  
A feldolgozó hely kialakítása és engedélyeztetése folyamatban van az eszközeinek beszerzése még nem 
történt meg. A feldolgozó hely üzemszerű működésére július elejétől kezdve lesz szükség.  
A közfoglalkoztatási program keretében beszerzett nagy értékű eszközök:  

1 db MTZ 952 mezőgazdasági vontató 
1 db vontatott tárcsa 
1 db 4 fejes ágyeke 
1 db Kubota GT3 kistraktor 1,2 m talajmaróval. 
1 db 1 fejes ágyeke kobota kistraktorhoz 
1db BP-1000 billenőplatós pótkocsi Kubota kistraktorhoz 
1 db Ford Tranzit tdci fix platós kisteherautó 
1 db HECT 6420 kalapácsos ágaprító 
2 db Husqvarna 545 RX motoros fűkasza 
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Helyi sajátosság programban vállalt és elvégzett feladatok, értékteremtés 
 
Kreatív építő műhely (térkő gyártás)    2016.03.01 – 2017.02.28 
Tervezett létszám: 10 fő ebből, 1 fő munkavezető 9 fő segédmunkás  
A 2015-ben elindított mintaprogram folytatásaként térkő gyártást végez a brigád. A folyamatos 
munkavégzést a temető melletti telephelyen végzik egyedi formákkal kézi öntéssel. A térkő gyártás 
lehetővé teszi a kreatív építő műhely további brigádjainak a megfelelő minőségű és mennyiségű térkő 
legyártását. Napi 4-5 négyzetméter térkő készül. A telephelyen a lakatosipari munkák is elvégzésre 
kerülnek. 
 
2, Városi piac átalakítása     2016.06.01 – 2016.08.31. 
  Tervezett 4fő munkavezető, 26fő segédmunkás, 10fő szakmunkás 
A piacra tervezett fedett elárusítóhelyek kiépítését nem kezdtük el.  Az önkormányzat képviselő testülete 
2016. szeptember 15-i ülésén döntött pályázat benyújtásáról ,melyben szerepel a városi piac megújítása 
is.  
A piac hátsó oldalsó bejáratánál lévő füves terület térburkolattal lesz ellátva. A Csap utcában a piac 
szomszédságában lévő romos önkormányzati tulajdonú épület teljes elbontásra került. A helyén 20db 
parkoló épül, zúzottköves terítéssel. A meglévő Kövicses-patak felőli kerítésszakasz áthelyezésre kerül a 
hátsó kaputól a főbejárat felé. Az így felszabaduló területes is 30db parkolóhely kerül kialakításra.  
Az átépítéssel elérhető a piac vásárló forgalmának az új épületek felé való átirányítása, könnyebben 
kiadható lesz az eddig üresen álló 5db bolt helyiség.  
 
3, Térkő lerakás 350fm 400m2 területen  2016.03.01 – 2016.03.31. 
  2fő munkavezető     2016.09.01 – 2016.10.30. 
  10fő segédmunkás, 5fő szakmunkás 
A Hajós Alfréd úti sporttelepen 160m2 térkő került lerakásra a rekortán pálya két oldalán. Egyúttal 
kiépítésre került pálya kerítése is. 
Az önkormányzat épületétől a városkapu felé került sor térkő burkolattal ellátott járda megépítésére. 
Jelenleg a piac területén az új épület melletti zúzott köves terítésű elárusító helyek térkövezése folyik. 
Tervben van még a könyvtár mögötti területen a Totózó és a könyvtár közötti résztől a Kölcsey sor felé 
egy térköves járda kiépítése. A jelenlegi KözBolt elárusítóhely pavilonjának helyének térkő burkolattal 
való ellátása. 

 
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő nevelési, oktatási intézményeink külső területeinek, 

valamint belső tereinek felújítása    2016.07.15 – 2016.08.30. 
  2fő munkavezető      2016.11.01 – 2017.02.28. 
  10fő segédmunkás  5fő szakmunkás 
Erdei iskola területén térkő lerakása, tetőszerkezet javítása, törött cserepek cseréje, lécezés cseréje, 
párazáró fólia beépítése. Kerítések felújítása, lécek cseréje, festése, iskolák udvarának tereprendezése a 
kitűzött cél. 
Az általános iskola (Dózsa) főépületének földszinti és első emeleti vizesblokkjainak teljes felújítását 
végeztük el határidőre. Az épület 1970-es évek végén történt átadása óta ezek a helyiségek nem lettek 
felújítva. Az összes vízvezeték, szennyvízvezeték és a szaniterek lecserélésre kerültek. A falburkolatokat 
a tervezettől eltérően a régi csempe leverésével, és a fal újravakolásával és újra burkolásával oldottuk 
meg. A régire csempére történő ragasztás a szakemberek szerint nem eredményezett volna megfelelő 
minőséget és garanciát nem vállaltak volna érte. A járófelületek csúszásmentes járólapokkal kerültek 
kialakításra. A „Győzikés” mintázat nagy slágere lett a felújított vizesblokkoknak. 

 4 



 
Ellenőrzés start programokban 
2016 szeptember elején a munkaügyi központ ellenőrzést hajtott végre a start munkaprogramok 
teljesítésével kapcsolatban. A megküldött jegyzőkönyvek szerint mindent rendben találtak. Két apró 
figyelmetlenségre hívták fel a közfoglalkoztató figyelmét. 
 
Költségvetés és feladatterv módosítás start programokban. 
A start közmunkaprogramokban lehetőség van az első hat hónap lejártáig a költségvetési sorok és a 
feladatterv módosítására. 2016. augusztus 30-án határidőn belül jeleztük a munkaügyi központ felé, hogy 
módosítási kérelmet nyújtunk be. Szeptember 12-én a beérkezett számlák feldolgozása után a tételes 
költségvetés módosítási kérelem beadásra került. 
 
 
Tisztelt Testület, kérem a beszámoló elfogadását! 
 
Pásztó, 2016. szeptember 29. 

 
Petrényi Mihály 

ügyvezető 
 

Határozati javaslat: 
 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a közfoglalkoztatás 2016. évi 
tapasztalatairól és az aktuális közmunka programok állásáról. 
 
 
 
 
Pásztó, 2016. szeptember 29. 
 
 
 
 

Petrényi Mihály 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes. 
 
 
 
 

                  Dr. Gajdics Gábor 
   jegyző 
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	- Értékesítés: A programban a tervezetteknek megfelelően folyik a megtermelt zöldségfélék értékesítése. Az értékesítő hely kialakítása és engedélyeztetése megtörtént. A Fő úton a kis parkolónál egy faházban heti 6napon reggel 9 ás délután 5 óra között...

