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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
   2012-ben benyújtott és támogatásban részesült „Pásztó Város Önkormányzat tulajdonában 
és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása közmunkával” című projektben 118 fő, 9 
(kilenc) hónapos foglalkoztatását valósítottuk meg. Többek között a Kövicses patak meder 
rézsűjében és kezelési sávjában kb. 12 km hosszan végeztünk fa és cserje irtást, valamint 
fűkaszálást. A vízfolyás karbantartása, azonban az önkormányzat számára nem egyszeri 
feladat. Az előzőekben említett mintaértékű program folytatásaként, valamint a belterületi 
árkok 34671 fm, tehát közel 35 km hosszon történő kitisztítására, továbbá az illegális 
hulladéklerakó helyek megszüntetésére az önkormányzat tulajdonában lévő területein, Pásztó 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, és nyert el 151 fő foglalkoztatására 2013.02.01-
től 2013.12.31-ig 11 hónapos időtartamra. A négy alkalommal átdolgoztatott program 
hatósági szerződését, végül is 2013.03.12-ével sikerült aláírnunk, így egyben a projektet 
beindítanunk, melynek finanszírozása továbbra is 100 %-ban, államilag támogatott. A két 
projektláb összköltsége 202.342.043 Ft, melyben szerepel, egy nagy értékű hulladékszállító 
teherautó (21.384.451,-Ft) és 4 db, 5 m3-es nyitott konténer (1.097.280,-Ft) beszerzése is. 
Ezen nagy értékű tárgyi eszközök, november hónap elején leszállításra kerültek, illetve az 
elmúlt Képviselő-testületi ülésen Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az IVECO 
gyártmányú IG120E2BA-SERES típusú tehergépkocsit, és a 4 db 5 m³-es 3 mm 
lemezvastagságú konténert, üzemeltetésre átadta - önkormányzati tulajdonba maradás mellett 
- a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 
  
A közmunkaprogramok gyakorlati megvalósítását, hasonlóan a tavalyi évhez, külön 
megállapodás alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A 
pályázatnak köszönhetően kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, valamint munka-és 
védőruházat, egyéni védőeszközök is beszerzésre kerültek. Az adminisztratív dolgozók 
kivételével a foglalkoztatott munkanélküliek részére munkavédelmi cipőt, deréknadrágot, 
munkavédelmi kabátot, 2 db rövid ujjú pólót, valamint megkülönböztető mellényt biztosítunk 
személyenként közel 20.000 Ft értékben.  
 
   2014 évben a Pásztói Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges, kisegítő személyzet 
által elvégezendő  feladatok ellátását (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai 
szolgálat (telefon központ kezelés), január hónaptól továbbra is a közfoglalkoztatás keretei 
között kívánjuk megvalósítani, 2014 év végéig. A munkaügyi központ, a 8 órás 
foglalkoztatást 70 %-ban támogatja, így ennek az önköltsége, 12 fő esetében 2014.01.01-től 
2014.12.31-ig, 12 hónapos időtartamra 4.200.000,- Ft. Ez mindenképpen költségkímélő az 
Önkormányzat számára, mivel csak és kizárólag, a hivatal leveleinek a kézbesítése, évi 
5.868.450 Ft-ot (forintot) tenne ki (2012. évi összesített adat), ha a Postahivatalon keresztül 
történne a küldemények eljuttatása. Bár ez az összeg idén, a Járási Hivatal megalakulásával - 
az Okmányirodák levélforgalmára különös tekintettel - csökkent, mégis meglepő, hogy a 
kézbesítők által összesítet adatok szerint, 2013. szeptember 30-ig bezárólag 2.920.445,- Ft 
értékben került levél Pásztó, valamint Hasznos és Mátrakeresztes városrészekben 
kikézbesítésre. Tehát, már most elmondhatjuk, a három kézbesítő, által kihordott levelek 
megtakarítási költsége előreláthatólag fedezi, fenti 12 fős kisegítő személyzet, 
közfoglalkoztatásból megoldott munkabér- és járulék költségeit. 
 
A jelenleg futó programok (startmunka-mintaprogram 151 fő, hagyományos 
közfoglalkoztatás 12 fő) mellett, fontos a téli képzéssel kombinált, átmeneti 
közfoglalkoztatás, azaz a jelenleg nem foglalkoztatott munkanélküliek, új álláskeresők, nagy 
létszámú bevonása, a közfoglalkoztatás rendszerébe. 
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Ez azt jelenti, hogy 2013.11.01-től 2014.04.30-ig 160 fő képzésbe történő bevonására fog sor 
kerülni (illetve van folyamatban), és ezzel párhuzamosan a téli közfoglalkoztatás keretei 
között, a jelenleg start-munkaprogramban foglalkoztatott 151 fő munkanélküli közül, 136 fő  
visszafoglalkoztatása is meg fog történni 2014.01.13-tól 2014.04.30-ig. Ez mindösszesen 300 
fő, eddig soha nem látott, nagy létszámú foglalkoztatását fogja jelenteni, Pásztó Város 
Önkormányzata számára, mely valószínűleg csak a kezdet, az elkövetkező négy évre előre 
tekintve. Következő táblázat az aláírás alatt álló hatósági szerződésből lett kiemelve. 
 
 
 

 
 
Pásztó Város Önkormányzata, az alábbi képzési lehetőségeket részesítette előnyben, a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. történt, előzetes egyeztetés alapján. 
 

 

Tervezett  képzés(ek) adatai 
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A B C D E

1. Alapkompetenciák fejlesztése (300) Alapkompetenciák fejlesztése Pásztó 100

2. Hulladékgyűjtő és-szállító (240-360) OKJ Pásztó 20

3. Hulladékválogató és-feldolgozó (240-360) OKJ Pásztó 10

4. Motorfűrész-kezelő (240-360) OKJ Pásztó 10

5. Településkarbantartó 1. (306) program akk. betanító képzés Pásztó 20

160Mindösszesen:

 
 
A teljesség igénye nélkül, a 2014. évi start-közmunkaprogramok előreláthatólag, 2014 év 
április hónapjában indulnak, mely a téli közmunkaprogramok folytatásaként, szintén kb. 200-
250 fő egyidejű, folyamatos foglalkoztatását feltételezik Pásztó városában. Az eddigi 
kormányzati gyakorlat alapján, ezen projektek, 100% támogatást élveznek, s nagy 
valószínűséggel, ez 2014 évben sem lesz másképp.  
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   2013 évben, átlagban 170-180 fő közfoglalkoztatása valósulhatott meg. A 2014-es 
közfoglalkoztatás tervezésekor, jól látható, hogy szociális oldalon a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás önkormányzati önrésze, jövőre 200-250 fős állandó statisztikai 
közfoglalkoztatott létszámot feltételezve, (4560 Ft/hó/fő) 9-10 millió forinttal csökken majd, 
attól függően hány fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt alkalmazunk a 
programban. (pl. 200 fő FHT-s folyamatos 12 hónapos foglalkoztatása esetén - mely az ez évi 
projektet figyelembe véve reális - ez az összeg 10.944.000 Ft.) 
 

   Éppen ebből kifolyólag, a most képzésbe bevonandó 160 fő közfoglalkoztatott, az FHT-sek, 
közül fog 60-70 %-ban kikerülni, ami 6 hónapra vetítve, min. 2.600.000,- Ft megtakarítást 
jelent, Önkormányzatunk számára. Bár talált pénzről az Önkormányzat jelenlegi helyzetében 
nem beszélhetünk, mégis ezen pénzösszeget a jövő év elejétől, két az Önkormányzat 
állományában lévő adminisztrátor foglalkoztatására kell fordítani. Jelenleg két 
közfoglalkoztatott látja el ezen munkát, és dolgozik a hivatali KIR-3 rendszerben. Mindezt 
felelősség nélkül teszik, másrészt közfoglalkoztatási bérért, ami jól tudjuk kevesebb, mint a 
mindenkori minimálbér. 
Beláthatjuk, változtatnunk kell, hiszen ilyen nagymérvű közfoglalkoztatást, nem lehet az 
íróasztal mögül irányítani, kapcsolt munkakörökkel, s legfőképpen nem közfoglalkoztatott, 
adminisztratív személyzettel.  
 

Gondoljunk csak bele: 
 

- 164 új felvételis november hónapban, 
- 151 fő közfoglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése 2013.12.31-ével, párhuzamosan a  
   téli közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók, szerződéseinek elkészítésével, 
- 164 fő közfoglalkoztatott átsorolása, január elsejétől követően, a közfoglalkoztatási bér 
   változása miatt, 
- 136 fő új közfoglalkoztatott munkaszerződésének elkészítése fenti táblázatban foglalt   
   ütemterv szerint, 
-  ezen közfoglalkoztatottak, jogviszonyának megszüntetése, fenti táblázatban foglalt   
   ütemterv szerint, 
 - előreláthatólag kb. 200 - 250 fő felvétele a jövő évi áprilisban induló startmunka- 
    mintaprogramba. 
  
   Természetesen ezek csak munkaszerződések, a többi dolgot felsorolni sem lehet, két 
ügyintézőnek napi szinten, mi mindent kell még tennie. A közfoglalkoztatás mögé, egy profi 
csoportot célszerű lenne felállítani, hogy szinten tudjuk tartani, meg tudjunk előzni egy-egy 
nagyobb problémát. Mert probléma az lehet, nagyon benne van sajnos, egy ilyen nagy 
volumenű közfoglalkoztatás megvalósításakor. Ezért kell alkalmazkodnunk, szépen lassan a 
kialakult helyzethez. Pásztó Város Önkormányzatának, első lépésként, alkalmazni kell 
főállásban a jelenlegi két adminisztrátort, az elvégzett munkához méltó tisztességes fizetéssel. 
Csak egy rosszul sikerült munkaszerződés, több millió forintjába kerülhet 
Önkormányzatunknak, ezért már, akik ezt előkészítik fontos, hogy ne közfoglalkoztatottként 
dolgozzanak a MÁK rendszerében, a felelősség szempontjából, ez kulcsfontosságú lépés. A 
hivatali koordinátor teljes tehermentesítése szükségszerű, egyébiránt nem fog működni a 
dolog, ezen feladatokat, nem lehet komoly sikerrel és felelősségteljesen végezni, kapcsolt 
munkakörök mellett. 
Pásztó Város Önkormányzata 2011 októberétől, 2013 decemberéig, közel 500 millió 
forinttámogatást kapott (és ebben még nincs benne a 2014. évi előreláthatólag 160-180 millió 
forintos startmunkaprogram, személyi és dologi költsége). E mellé saját oldalunkon, a közcélú 
iroda működési költségét leszámolva - ami szükségszerű és elengedhetetlen a 
közfoglalkoztatás lebonyolításának sikeressége szempontjából - 12,4 millió forintot tettünk. 
Ez mindösszesen 2,48 % önrészt jelent!!! 
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Be kell látnunk áldoznunk kell, főleg akkor, amikor az Élet úgy hozza, kis pátriánkban mi 
leszünk a legnagyobb foglalkoztatók a közfoglalkoztatás, ily mérvű „kötelező” jellegű 
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kibővítésével. Összességében tehát a két főállású adminisztrátor munkabére és közterhei 2014 
évre 4.009.200,- Ft-ot tenne ki. Sajnos, még két dologgal, számolnunk kell. Ezen 100%-ban 
támogatott programok, a nagy értékű tárgyi eszközöket nehézkesen támogatják, illetve 
mondjuk az eddig igényelt fűkaszák helyett (kézi illetve tologatós) az amortizációs idő 
végéig, nem lehet újakat vásárolnunk, ami nem áll egyenes arányban az elhasználódásuk 
idejével. Igaz ebben nagymértékben szerepet játszik, hogy mindezt nem profi fűkaszások, 
hanem közfoglalkoztatottak üzemeltetik. A fűkasza gépparkunk teljesen leamortizálódott, 
mindösszesen 4-5 tulajdonképpen, épp hogy működőképes fűkaszánk, illetve ugyanennyi 
„tologatós” fűnyírónk van. Ennek a pótlása fontos. Ennek a költsége 10-10 fűkasza, illetve 
kézi fűnyíró esetében kb. 2.000.000,-Ft. 
Ezen felül, minden évben, vannak előre be nem tervezhető tételek, a közfoglalkoztatással 
kapcsolatosan (a legapróbb csavaroktól a javítási költségig bezárólag), melynek összege 
általában eléri a 600.000 - 800.000 Ft-ot. Tehát összességében elmondható, hogy a 2014. évi 
közfoglalkoztatás megnyugtató és zökkenőmentes lebonyolításához minimálisan 11.000.000 
Ft önrészre van szükség. Ha megnézzük a 2013-2014 évi, átmeneti téli közfoglalkoztatás 
személyi kiadásainak (111.620.327,- Ft) és közvetlen költségeinek (2.356.604,- Ft), valamint 
az áprilisban induló start-mintaprogram valószínűsíthető, mintegy 160-180 millió forintjának, 
továbbá a 12 fős hivatali kisegítő személyzet 9.800.000 Ft-os össztámogatását, 2014 évre 
kivetítve ez mintegy minimum 280.000.000 millió Ft. Ehhez képest a 11.000.000,- Ft, önrész 
3,9 %-os, jelképes hozzájárulást jelent. Ha csak belegondolunk, hogy a közterhekre, és a 
közüzemi számlákra befizetett költségek nélkül is, minimum 100.000.000,-Ft a városunkban 
marad, már megéri „hozzátennünk”, ezen költségrészt. Arról nem beszélve, hogy az 
Önkormányzat, szinte majdnem minden közfoglalkoztatott fizetéséből, letiltást eszközöl, kint 
levőségeinek behajtására, továbbá a szociális oldalon a közfoglalkoztatott létszám, ilyen 
mérvű megemelkedésével, nem kis tétel, kiadáscsökkentés jelentkezik, ha a fentieket 
figyelmesen elolvassuk, pontosan annyi, mint a befektetett önrészünk. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó Városi 
Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervét és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közfoglalkoztatási tervének 
megvalósítását, a 2014. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott pénzügyi keretein belül, az 
anyagi lehetőségekhez képest, legfeljebb 11.000.000,-Ft önerő erejéig, biztosítani fogja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatás 2014. évi 
gyakorlati megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a 
megállapodást készítse elő és írja alá. 
  
Határidő: 2014. január 13. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2013. december 11. 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
        A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 


