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Tisztelt Képviselő-testület!  
    
   2011-ben benyújtott és támogatásban részesült „Pásztó Város Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása közmunkával” című 
projektben ( 50 fő, két hónap a program összköltsége 14.212.000 Ft 100%-ban 
támogatott ), 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 17308 fm, 
tehát 17 km hosszon történő kitisztítására, továbbá az illegális hulladéklerakó helyek 
megszüntetésére az önkormányzat tulajdonában lévő területein, Pásztó Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be, 118 fő foglalkoztatására 2012.03.01-től 
2012.11.30-ig 9 hónapos időtartamra. A projekt összköltsége 110.997.740 Ft. A 
pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt csak a foglalkoztatottak után fizetendő 
szakképzési hozzájárulás 1.195.587 Ft jelent. A közmunkaprogram gyakorlati 
megvalósítását, külön megállapodás alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. végzi. Ezen programban 99 fő 71.800 Ft-tal 19 fő pedig 92.000-Ft-tal 
került alkalmazásra. A pályázatnak köszönhetően kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, 
valamint munka-és védőruházati 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 biztosítottunk személyenként közel 20.000 Ft 
értékben.  
   A gondos több mint egy hónapos előkészületeknek köszönhetően, a program 
kezdetére sikerült a létszámot teljes egészében feltölteni, így március elsejével 
elkezdődhetett a projekt gyakorlati megvalósítása. A kezdeti nehézségek ellenére, 
amely egy-egy ilyen nagy volumenű közfoglalkoztatás indításakor természetes, két hét 
elteltével a Városgazdálkodási Kft-nek sikerült a normális „kerékvágásba” terelni a 
munkafolyamatokat. Az előzetes várakozásnak megfelelően a Startmunka-
mintaprogramokat országos szinten komoly monitoring alá vetették. A pásztói 
Rendőrkapitányság írásbeli megkeresésére Önkormányzatunk részletes tájékoztatást 
adott a programban résztvevők számáról, a közfoglalkoztatottak nevéről és lakcíméről, 
a program helyéről, időpontjáról, a vállalt és megvalósítandó feladatokról, valamint a 
programért felelős személyekről és a velük történő kapcsolattartás lehetőségeiről. 
Március végétől az ellenőrzés a Rendőrkapitányság munkatársai részéről heti 
rendszerességgel történik a munkaterületeken és mindezidáig szóbeli tájékoztatásuk 
alapján, mindent rendben találtak. 2012. május 3-án bejelentés nélkül Papp Károly 
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár megbízásából a Pásztói Polgármesteri 
Hivatal épületében a közfoglalkoztatási tevékenység ellenőrzése céljából - kiemelten a 
Startmunka-mintaprogram projektre - megjelent Suszter Zsolt szakmai főtanácsadó, 
aki az ellenőrzési adatlapján, kiemelkedőnek ítélte a projekt munkaszervezését és 
irányítását. A védőruházat (deréknadrág, munkavédelmi kabát, megkülönböztető 
mellény) használatának részbeni hiányosságai mellett az ellenőrzési szempontoknál 
mindent rendben talált, külön kiemelve a projekt adminisztrációját, ezen belül a 
jelenléti ívek melletti munkanapló, folyamatos naprakész vezetését. Természetesen 
továbbra is tenni kell a dolgunkat a közfoglalkoztatási program sikeres megvalósítás 
érdekében, már csak azért is, hogy a jövőben is eséllyel pályázhassunk. Egy biztos és 
tény, szükség van az ilyen és ehhez hasonló közfoglalkoztatási programokra, hiszen az 
ebben foglalkoztatott munkanélküliek nagy részének más munkalehetősége nincs. 



Többségük rajtuk kívül álló okokból szorult a munkaerőpiac perifériájára, mentálisan 
is hátrányba kerülve ezzel a többi munkavállalóval szemben. Foglalkoztatási 
esélyegyenlőségük megteremtéséhez fokozott figyelemre és támogatásra van szükség, 
melyet láthatólag és érzékelhetően igényelnek is. A gyakorlati megvalósítás, olykor 
nem könnyű, embert próbáló, mindennapi feladat. Ha csak azt vesszük figyelembe a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, hasonlóan a többi önkormányzathoz, több 
munkavállalónál a tartozásaik behajtására az Illetmény-számfejtési Irodánál (MÁK), 
hivatalunk is (más hatóság, bíróság mellett) letiltásokat eszközölt - nem egy esetben a 
munkavállalók bére a havi harmincezer forintot sem érte el. Hivatalunk érzékelve a 
problémát az érintett közfoglalkoztatottak írásbeli kérelmére a letiltást visszavonta és 
méltányolva beadványukat a tartozás program végéig tartó egyenletes megfizettetése 
mellett a havi csekkes tartozáskiegyenlítést választotta. Remélhetőleg ezzel a 
megoldással hozzájárultunk a program zavartalanabb lebonyolításához. Összességében 
megállapítható, hogy a programban vállalt feladatok megvalósítása, jó ütemben halad, 
időarányos. 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó 
Városi Önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolóját és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közfoglalkoztatási 
Startmunka-mintaprogramban vállalt feladatok sikeres megvalósítása érdekében, 
hasonlóan az eddigiekhez, törvényes és következetes végrehajtást vár, elsősorban a 
program gyakorlati megvalósítójától a Pásztói Városgazdálkodási és Közhasznú 
Nonprofit Kft-től.  
A jövőben várható, a további esetleges ellenőrzések által feltárható hiányosságok 
megállapításának kiküszöbölése érdekében, elvárja a Városgazdálkodási Kft-től az 
adminisztratív teendők pontos, naprakész vezetését, valamint a védőruházat 
viselésének szigorú megkövetelését, s nem utolsó sorban a programban vállalt 
feladatok maradéktalan megvalósítását. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója 
 
Pásztó, 2012. május 17. 
 
                                        Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
 
        A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 


