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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
                    A 2016. január 15.-i  ülés határozatai között szerepelt, hogy a 2015.évi 
közmunkaprogramok tapasztalatairól és elvégzett feladatairól, valamint a 2016,.évi 
elvégzett feladatokról negyedévente adjon tájékoztatást a Kft. ügyvezetője. 
 
A közfoglalkoztatás 2016. évi programjai: 
 

Típus megnevezés kezdés befejezés fő bár+járulék anyag, eszköz 
beszerzés önrész 

Hagyományos 
helyi sajátosság 
foglalkoztatottak 
részére 

15.12.21 16.02.29 50 8 925 417 Ft 1 785 083 Ft  0 Ft 

Start helyi 
sajátosság 

Mezőgazdaság 
program 16.03.01 17.02.28 86 97 777 980 Ft 22 614 035 Ft 3 386 064 Ft 

Start 
mezőgazdasági 

Helyi sajátosság 
program 16.03.01 17.02.28 85 100 652 772 Ft 21 638 312 Ft 3 216 509 Ft 

Hagyományos Intézményi 2 16.03.01 16.08.31 21  23 419 344 Ft 0 Ft 0 Ft 

Hagyományos 
helyi sajátosság 
foglalkoztatottak 
részére 

16.01.01 17.02.28 50  29 456 432 Ft 0 Ft 0 Ft 

 260 231 945 Ft 46 037 430 Ft 6 602 573 Ft 

 
A 2016.évi kérelmekben, a létszám kereteket a 2015. évben közfoglalkoztatásban egy időben 
részt vett legtöbb közfoglalkoztatott létszám alapján adtuk be. Ez a szám 254 volt. 
 
Jelenleg 4 futó programunk van, 1 program február 29.-én befejeződött. 
Egy közmunka kérelmet a munkaügyi központ elutasított, átdolgoztatott, így indult az 50fős 
hagyományos közfoglalkoztatás, és lett meghosszabbítva a 21fős intézményi 
közfoglalkoztatási program. Sajnálatos módon a mintegy 14millió forintnyi eszköz és anyag 
beszerzéstől esett el így a Kft és ezáltal az Önkormányzat. 
 
Képzések:  
           A 2015-ös igényfelmérések alkalmával több szakmai képzésre adtunk le igényt, 2-5fő 
részvételével. 2015. decemberében kiadott képzési listák szerint „Festő és mázoló”, valamint 
„Gyümölcs és zöldség feldolgozó” szakmákban tervezett képzést a munkaügyi központ 
pásztói központtal. 
A tanfolyamok a sorozatos létszám csökkenés miatt, csak 2016 májusában indulnak el. A 
képzésen részt vevők a helyi sajátosság programba és a mezőgazdasági programba kerültek 
felvételre. A képzés idejére mentesülnek a munkavégzés alól, csak tanfolyami 
kötelezettségüknek tesznek eleget.  
 
Személyi feltételek: 

A közmunkával kapcsolatos napi irányítási feladatokat, adminisztrációs feladatokat 
jelenleg 4fő főállású alkalmazott végzi. Egy fő külföldi munkát vállalt. Az ő feladatkörét, a 
többi feladata megtartása mellett, Plecskó Péter közmunka programvezető látja el.  
Egy fő az anyagbeszerzések dokumentálását és a munkaügyi központ felé történő 
elszámolásokat végzi. Egy fő a munkaügyi központtal való kapcsolattartást és a munkaerő 
igények, felvételek, orvosi alkalmassági vizsgálatokat, munkaerő nyilvántartást végzi. 
Egy fő a mezőgazdasági program szakmai vezetését látja el. 
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A közfoglalkoztatás további adminisztrációs munkájában 6 fő közfoglalkoztatott 
adminisztrátort alkalmazunk.  

A jelenleg futó négy programban a brigádok vezetését a főállású vezetők mellett 17 fő 
közfoglalkoztatott csoportvezető végzi. A tervezetthez képest a mezőgazdasági programban 2 
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. május 17.-i állapot) 
Mezőgazdasági program:      57 fő ebből képzésbe bevont 12fő 
Helyi sajátosság program     76 fő ebből képzésbe bevont 12fő 
50fős hagyományos közfoglalkoztatás   49 fő 
21 fős hagyományos közfoglalkoztatás   21 fő 

Összesen: 203fő 
A létszám kereteket főként a mezőgazdasági 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. 
 
Kimutatás munkanapokról (2016. április 30.-ig) 

 Mezőgazdaság Helyi 21fős 50fős 
Igazolatlan távollét 75 nap 14 nap 0 2 nap 
Igazolt távollét 13 nap 5 nap 0 1 nap 
Szabadság 96 nap 97 nap 18 nap 42 nap 
Betegállomány 123 nap 144 nap 22 nap 35 nap 
Fizetett Ünnep 107 nap 137 nap 38 nap 89 nap 
Ledolgozott 
munkanap 1 825 nap 2 521 nap 790 nap 1 571 nap 

Ledolgozott munkaóra 14 588 óra 20 165 óra 6 320 nap 12 568 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 terheli. 
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A 2016. évi Start közmunkaprogramokban tervezett és már teljesített 
feladatok 

 
I. MEZŐGAZDASÁGI program tervezett és elvégzett feladatai 
 
0167/1 hrsz (Szennyviztelep)  

A terület vadhálóval körülkerítve, a területen , udvar, raktár és pihenőkonténer található, 2 
db fedett pihenőhely van kialakítva, WC.  
Nettó művelt terület 23000 m2, 4x400m2 dupla takarású fóliasátor. 
Öntözési vízkivételi engedély a terület határán a zagyva folyóra, 1 db Heron EPPH 15-10 
20 l/min vízszállításra képes alkalmanként telepíthető öntözőszivattyú, 2 db Tisza II. 
öntöző szórófej.   
A területen kialakítottunk egy a dolgozók részére helybeni fogyasztást szolgáló 
„konyhakertet”.  

A szabadterületen termesztett növények:  
      vetésterület (m2) 
szabadföldi paprika    3 000 
szabadföldi paradicsom   2 500 
szabadföldi uborka    520 fm 
zöldborsó     1 000 
csemegekukorica    3 000 
spárgatök     100 
cukkini      100 
zsálya 2. éves    150 
zsálya 1. éves    300 
citromfű 2. éves    50 
zeller      700 
vöröshagyma    300 
cékla      500 
fejeskáposzta    4 000 
karalábé      500 
Fűszerpaprika    1 500 
Kelkáposzta     500 
Jégsaláta     300 
fokhagyma     1 000 
fejes saláta     300 
Bazsalikom     300 

A palánták kiültetése folyamatos, a munka az ütemezésnek megfelelően halad.   
 
Fóliasátrakban termesztett növények 
Főnövény korai termesztés  terület 
Paradicsom  és fejes saláta  400 m2 
Szamóca -    400 m2 
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Étkezési paprika újhagyma 400 m2 
Palántanevelés, majd fűszernövény szárítás    

 
A fóliasátrak támrendszerrel, öntöző rendszerrel kiépítettek, azonban az öntözőrendszer 
elektromos hálózati kapcsolat híján nem működtethető, ennek megoldása folyamatban van.  

A fóliasátrak ebben a termesztési ciklusban még fűtés nélküliek, azonban 2 db ~70 kW 
teljesítményű hőlégbefúvó kazán beszerzése megtörtént. Jövő évtől a téli palántanevelés 2db 
fóliasátorban megoldható.  
A szabadföldre és a hajtatásba kiültetett növények palántáit saját magunk állítottuk elő, a 
kiültetésük jelenleg folyamatban van. 
 
Nevelt palánta mennyisége fajtánként 

Paradicsom szabadföldi,  vetés március 15-től.  db 
Paradicsom Ghittia      1 520 
Paradicsom K.jubileum      2 000 
Paradicsom Kecskeméti 3 F.1.   2 000 
Paradicsom Manó      520 
Paradicsom Ökörszív      1 920 
Paradicsom Ruxandra     1 520 
Paradicsom San Marzano      520 
ÖSSZESEN      10 000 

  
Paradicsom hajtatott ,vetés február 20-tól.  db 

Paradicsom Alvaro F1     320 
Paradicsom Ghittia      320 
Paradicsom Ökörszív      120 
Paradicsom Ruxandra     320 
ÖSSZESEN      1 080 

  
Paprika hajtatott ,vetés február 20 tól.   db 

Paprika  Bóbita F.1.        2 000 
Paprika Hajdú F.1.      280 
Paprika Palóc F.1.       280 
Paprika Mórahalom  F.1.      520 
ÖSSZESEN      3 080 

 
Paprika szabadföldi ,vetés március 10-től.  db 

Paprika Hajdú F.1.       720 
Paprika Csípős Spirál  F.1.  500 szem  480 
Paprika Javított Bogyiszlói   1,000 szem  1 000 
Paprika Kecskeszarv   1,000 szem   1 000 
Paprika Syn.Cecei    1.000 szem   6 000 
Paprika Táltos    1.000 szem    2 000 
Paprika vetőmag  Macskapiros  1,000 szem  1 000 
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Paprika Mórahalom  F.1.  1.000 szem  480 
ÖSSZESEN      12 680 

  
Fűszerpaprika szabadföldi ,vetés március 10-től.  db 

Fűszerpaprika vetőmag  Kalocsai V-2  10.000 szem 5 000 
Fűszerpaprika vetőmag  Palotás  F,1.  1.000 szem  2 000 
Cseresznyepaprika vetőmag  Globál  10.000 szem  5 000 
Fűszerpaprika vetőmag  Szegedi  80  10.000 szem  5 000 
ÖSSZESEN       17 000 

  
Zeller szaporítóládába tűzdelésre vetés február 20-tól. db 

Zeller vetőmag  Goliath   5,000 szem   5 000 
ÖSSZESEN       5 000 

  
Uborka vetés április 10-től.     db 

Uborka Dolomit F.1. 1,000 szem    1 000 
  
Karalábé vetés április 2-től     db 

Karalábé vetőmag  Gigant  1,000 szem   3 000 
Karalábé vetőmag  Knaufs Ideal   50 gr   3 000 
ÖSSZESEN       6 000 

  
Kelkáposzta vetés április  20 -tól     db 

Kelkáposzta vetőmag  Vertus 2    1,000 szem  2 000 
Kelkáposzta vetőmag Manon F.1 (ms)   2.500 szem 5 000 
ÖSSZESEN       7 000 

  
Fejeskáposzta április  20 -tól     db 

Ritmo        3 000 
Léna        2 000 
Portoza       10 000 
Korino        5 000 
ÖSSZESEN       20 000 

fejessaláta       db 
Hungarina      2 000 

jégsaláta       db 
Silvinas      1 000 

 
Palóc csárda mögötti terület  4 hektár  HRSZ :2950 /10 /11 /12 /13 / 

 vetésterület     (m2) 
sárgarépa    2 500 
vöröshagyma dughagymáról  3 000 
petrezselyem    3 000 
mák     20 000 
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burgonya    5 000 
bab     3 500 
seprűcirok    500 

 
A hagymaültetés és a petrezselyem, a sárgarépa és a bab vetése megtörténtek, a 
burgonyaültetéssel végeztünk. Az időjárás nem kedvezett a mák termesztésnek, a területen a 
korai felmelegedés hatására tömegesen keltek a melegkedvelő gyomok, a mák a 
gyomborítottság miatt a kedvező fejlettségi állapottól jelentősen elmarad. A cirok vetését 
május hónapban elvégezzük.  
 
Csohány K. út vége 0,5 ha HRSZ 2950 /40  vetésterület (m2) 

csicsóka       5 000 
A területen elektromos hálózati csatlakozási lehetőség, raktárkonténer és fedett pihenőhely, 
kézmosóvíz, WC áll a foglalkoztatottak rendelkezésére. A területen kialakítottunk egy a 
dolgozók részére helybeni fogyasztást szolgáló „konyhakertet”.  
 
Értékesítés 
A programban a tervezetteknek megfelelően elkezdtük a megtermelt zöldségfélék 
értékesítését. Az értékesítő hely kialakítása és engedélyeztetése folyamatban van. Addig is a 
piacon asztalról árusítunk heti három alkalommal, szerdán, pénteken és szombaton. Az 
értékesítőhelyen pénztárgépet üzemeltetünk. Az értékesítés mellett az értékesítéssel megbízott 
csapat a piac területének takarítását is elvégzi. Az értékesítő hely beüzemelését követően, 
valamint a főveteményeink termőre fordulását követően a nyitva tartást minden hétköznapra 
kiterjesztjük.  
A programban 2015.évben keletkezett bevétel: 384.684,-Ft 

 
Április: 

Fejessaláta:   1153 fej 
Újhagyma:    494 csomó 
Szamóca:    9,8 kg 
Hónapos retek   12 csomó 
Paprika palánta:   14 db 
Paradicsom palánta:  14 db 
Zeller palánta:   10 db 
árbevétel: 188 555,- Ft 

Május (17-ig) :  
Szamóca: 103,7 kg 
Paradicsom palánta: 112 db 
Paprika palánta: 52 db 
Zeller palánta: 296 db 
Uborka palánta: 27 db 
árbevétel: 174.830,-Ft 
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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 (traktor) 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 

 
 

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 munkavégzés a temető melletti telephelyen történik, egyedi formákkal kézi 
öntéssel. A térkő gyártás lehetővé teszi a kreatív építő műhely további brigádjainak a 
megfelelő minőségű és mennyiségű térkő legyártását.  
Vállalt mutatószámok: kézi térkő elemek gyártása     25.000db 
A térkő gyártás a megfelelő ütemben halad. Újabb öntőformák beszerzésével bővült a 
választék. 
 
Városi strand területén végzett feladatok    2016.03.01 - 2016.05.31. 
  4fő munkavezető, 26fő segédmunkás, 10fő szakmunkás 
A városi strand üzemeltetését 2015.-évtől a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft végzi. A 2015 év tapasztalatait elemezve a következő stratégiát dolgozta ki a Kft vezetése.  
A bevételek növeléséhez szükség van a jegyárak emelésére és a látogatószám növelésére. 
Mindkét mutatószám emelkedéséhez szükség van a szolgáltatás minőségi és mennyiségi 
mutatóinak javítására. A nyitvatartási idő hosszabbítására a nyitva tartott napok számának 
növelésével és a napi nyitva tartási idő emelésével (esti és éjszakai fürdőzés).  
A költségek csökkentéséhez szükséges a rezsi csökkentése, ami a közmű hálózatok 
felújításával, cseréjével érhető el, valamint a kiadott büfé helyiségek fogyasztásainak 
mérésével pontosan tovább számlázhatók a díjak. 
Ivóvízvezeték csere: A strandon a kitűzött gazdaságossági célok megvalósításához és 
megfelelő működtetéséhez, feltétlen szükség van a közel 50 éves ivóvíz, öntözővíz és 
szennyvíz hálózat rekonstrukciójára, cseréjére. A tavalyi 3 csőtörés során rengeteg víz folyt 
el. Ezen hibák ezentúl nem jelentkeznek. Jelentős üzembiztonságot eredményez.  
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Locsolóvíz hálózat:  A kútról táplált locsoló víz hálózat jelentős megtakarítást eredményez. 
Évente mintegy 600.000Ft vízdíjat tudunk megspórolni a WC-k és a locsolás kútvízről történő 
ellátásával. 
Szennyvíz: A vizesblokkok városi szennyvízhálózat rendszerére való rákötését vállalkozó 
tervezte. Ennek költségét feltüntettük a részletes költségvetésben. Szennyvíz eddig 
derítőaknával, szippantásos ürítéssel üzemelt. A szennyvíz rákötéssel számításaink szerint 
szennyvíz ártalmatlanítás olcsóbb lesz. 
Kb 80.000Ft/év megtakarítást eredményez. 
 
Büfé: A strand üzemi bevételeinek növeléséhez szükség van megfelelő minőségi, jó áron 
kiadható büfé helyiségek kialakítására, a víz-, és villany- fogyasztás pontos elszámolásához 
egyedi mérők beépítésére. Az alig használt régi közös öltözőből 4db büfé helyiség kialakítása 
van folyamatba. Új nyílászárók kerülnek beépítésre (4db ajtó és 4db kiadóablak). Büfénként 
egyedi mérővel ellátott villamos hálózat kerül kiépítésre. A vízvezeték rendszer kiépítése is a 
közmunkaprogram része, szintén almérőkön keresztül lesz csatlakoztatva a víz hálózathoz 
minden büfé. A szennyvízelvezetés megvalósításával és az aljzatburkolat kiépítésével a büfék 
teljes mértékben megfelelnek a NÉBIH előírásainak, hosszútávon akár téli nyári üzemben is 
működhetnek a későbbiekben. A büfék előtt egy térkő burkolattal ellátott kerül kialakításra kb 
100m2 területen. Az új büfé helyiségeket már normál bérleti szerződés keretében tudjuk 
kiadni, megszüntetve azt az anomáliát, hogy a strand területén a büfés vállalkozások 
tulajdonát képező ósdi épületekben kell kiszolgálni a vevőt. A bérleti jogviszony is tisztázott. 
Büfék bérletéből várható bevétel növekedés 250.000Ft/év 
Közös öltöző: A retro kinézetű öltözőkabinok és öltöző helyiségek modernizálása, felújítása 
szintén szükséges a strand vendégcsalogató arculatának kialakításához. 
 A régi raktár épületből új öltöző kerül kialakításra. A régi korhadt fa ajtók és ablakok helyett 
új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. 5-5 női és férfi öltözőkabin lesz kialakítva így 
egy modern és korszerű öltözőhelyiség kerül kialakításra.  
Öltözőkabinok: A öltözőkabinok felújítása szükséges. Az elmúlt 30évben nem költöttek rá. 
Az ajtók és az ajtótokok elkorhadtak, biztonságosan nem üzemeltethetők. 23db új ajtót 
építünk be a meglévő öltözőkabinokra, egyedi és biztonságos zárakkal. Felújításra kerül a 
mennyezet és az aljat is. A strand területén 14db öltözőkabin bontásra kerül. 
Térvilágítás: Az éjszakai fürdőzés biztonságossá tételéhez megújul a közvilágítási hálózat. 
10db kandeláber kerül elhelyezésre egyenként 4-8 db LED izzós lámpatesttel. Az éjszaki 
fürdőzést jelentősen biztonságosabbá teszi. 
Medence világítás: A meglévő 4db lámpatest mellé még 4db vásárlására van szükség a hozzá 
tartozó biztonsági transzformátorral együtt. A medence világítás fixen a medence falába 
süllyesztve kerül kialakításra. Az éjszakai fürdőzés hangulatának javítása, meghozhatja a 
kedvet a látogatók körében. Ezen újítástól a szezonban 200eFt árbevétel növekedést várunk. 
Villamos hálózat: A villamos hálózat biztonságos üzemeltetéséhez 3db elosztószekrény kerül 
elhelyezésre. A betáplálást a gépházból oldjuk meg. Két villamos mérés megszüntethető lesz. 
A csillagpontos rendszer jól átlátható, és jól kezelhető lesz. A villamos hálózat kiépítésével és 
a közmű szerződés módosításával évi 5-600eFt megtakarítást várunk. 
Értékmegőrző trezorok:  A pénztár helyiséget ketté választva, egy értékmegőrző helyiség 
kerül kiépítésre. A pénztár helyiségtől egy reflexiós üveggel ellátott üvegfal fogja 
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elválasztani. Mindkét helyiségre megfelelő biztonsági vasalattal ellátott ajtó kerül beépítésre. 
A trezorokat a hasznosi posta épületében található trezort fogjuk át telepíteni. A trezor 
értékesítésből egy szezonban  70-90eFt árbevételt várunk. 
Biztonsági kamerák: A strand területén a biztonság növelése érdekében (kiépített 
térvilágítási kandeláberekhez) térhangosítás vezetékei (hangosítás berendezéseit más forrásból 
biztosítjuk) és egy térfigyelő kamerarendszer kerülnek kiépítésre. A kamerarendszer 8db 
kamerából és egy rögzítő egységből áll, ami egy hónapon át tárolja az adatokat. Az idei évben 
a strand őrzését a kamerák segítségével a vagyonvédelmi csoport látja el. A tavalyihoz képest 
1,5 millió forint őrzési díj megtakarítást eredményez ezen megoldás. 
Virágosítás: A fürdőzök hangulatának javítása érdekében idén is a virágládák új növényekkel 
lesznek beültetve. 
 
 
Városi piac átalakítása     2016.06.01 – 2016.08.31. 
  
4 fő munkavezető, 26 fő segédmunkás, 10 fő szakmunkás 
A városi piacon a közmunka program keretében fedett elárusító helyek létrehozását tervezzük 
a hátsó kapu melletti területen és a régi mérlegház előtti részen összesen új 220m2 fedett rész 
kialakításával. Ezen pavilonok anyagait tartalmazza a tervezet részletes költségvetése. A 
városrehabilitációs pályázat keretében megépült, de az eladók és a vevők által azóta sem 
használt területeken (új elárusító épület előtt és mögött) lévő fedett pavilonok áthelyezésre 
kerülnek a főbejárattal szembeni régi elavult tetőszerkezetekkel rendelkező elárusító asztalok 
helyére. Kiépítésre kerül az új fedett részek esővíz elvezetése. A piac hátsó oldalsó bejáratánál 
lévő füves terület térburkolattal lesz ellátva. A Csap utcában a piac szomszédságában lévő 
romos önkormányzati tulajdonú épület teljes elbontásra kerül. 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. A létrehozott KÖZbolt is 
nagyobb látogatottságot kap. A létrejövő 50db parkoló mentesíti a Fő utca terhelését, a piac 
könnyebben és kényelmesebben lesz elérhető. A piac látogatottsága a kényelmes 
elárusítóhelyekkel, kényelmes parkolási lehetőségekkel, esőbiztos elárusítóhelyek 
kialakításával.  
 
 
Térkő lerakás 350fm 400m2 területen                2016.03.01 – 2016.03.31. 
  2fő munkavezető     2016.09.01 – 2016.10.30. 
  10fő segédmunkás, 5fő szakmunkás 
Hasznos városrészben a Vár utcát az orvosi rendelővel összekötő szakaszon nincsen járda és 
az úttest is szűkös. 135m hosszban kerül járda kialakításra. A Könyvtár és a totózó 
megközelítését szolgáló járda kerül megépítésre az Árkádsor felől 50m hosszban. Az 
Alkotmány utca Pásztó felőli oldalán 80fm hosszban kerül járdaépítésre. A temető járdáját is 
tervezzük megújítani. A strand területén is ez a csapat végzi a burkolat kialakítását.  
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Ipari és mezőgazdasági területeken a kitermelt fából, bozótból apríték készítése 
  2fő munkavezető    2016.04.01 – 2016.07.15. 

          10fő segédmunkás 
             5fő szakmunkás 
Pásztó É-i iparterületén lévő HRSZ:2950/15, hrsz:2950/16, hrsz: 2950/16, hrsz: 2950/18, 
hrsz: 2950/19 valamint hrsz:2950/35, hrsz:2950/36, hrsz:2950/37 helyrajzi számú területein , 
amely összesen 4,1 ha és a Muzslai üdülőterületen 6819/3hrsz 5ha trületén a bozótos 
növényzet és akácfák kerülnek kivágásra, amelyből aprítékot állítunk elő.  A közmunka 
programba bevont mezőgazdasági területek bozótirtása történik az É-i elkerülő út és a 
szennyvíztelepre vezető út mentén 10 méteres sávban. 
 
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 
Az önkormányzat az KLIKK-től visszavette az iskolák működtetését. A nevelési, oktatási 
intézmények az önkormányzat tulajdonában állnak. 
Ide tartozik: a Zsigmond Király Általános Iskola, a Mikszáth Líceum és Kollégium, a 
Zeneiskola, Napsugár, Százszorszép, Pittypang óvodák, valamint a Mátrakeresztesen lévő 
Erdei Iskola. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken történő felújítási, javítási 
munkákat végzi ezen időszakban a brigád az önkormányzat által kidolgozott ütemezésben. A 
munkákhoz szükséges anyagokat az önkormányzat biztosítja. 
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 terveztük. Az épület 1970-es évek végén történt átadása óta ezek a helyiségek nem 
lettek felújítva. Az összes vízvezeték, szennyvízvezeték és a szaniterek lecserélésre kerülnek. 
A falburkolatok a régire ragasztott új csempével kerül felújításra, a járófelületek 
csúszásmentes járólapokkal kerülnek kialakításra. A részletes anyagjegyzék tartalmazza a 
felújításához előzetesen felmért összes kivitelezési anyagot, amit közmunkások építenek be. 
 
Városi sportpályák, sport létesítmények felújítása   2016.09.01. 2017.02.28. 
  2fő munkavezető, 18fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás 
Sport úti sportcentrum, Kishegyi szabadidőpark, Hasznosi sportcentrum, Mátrakeresztes 
sportcentrum A közmunkaprogram keretében a város sportpályáinál újabb padok, pihenő 
helyek kerülnek kialakításra amely lehetőséget biztosít a versenyeket néző, szurkoló emberek 
kulturált ültetésére. A Zeneiskola mögötti téren zenepavilont szeretnék felállítani, ahol zenei 
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rendezvények kerülnek megrendezésre, ezzel is növelve a város zenei hagyományainak 
szeretetét.  A szabadidő parkban petang pálya, sakktábla, lengőteke kerül kialakításra. A 
sportpálya futókörének gyommentesítése, a szabadidő park kialakított sétányainak 
bozótmentesítése és gyomirtása lesz a közmunka program feladata ezen időszakban. 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő szociális intézmények épületeinek felújítása  
  2fő munkavezető      2016.09.01 – 2017.02.28. 
  9fő segédmunkás, 8fő szakmunkás 
A következő 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Pásztói Gondozási Központ és 
tagintézményei, Idősek Klubja Pásztó, Idősek Klubja Hasznos, Idősek Átmeneti Otthona 
Pásztó, Családok Átmeneti Otthona Pásztó, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Védőnői 
Szolgálat épületein történő felújítási, javítási munkákat végzi ezen időszakban a brigád az 
önkormányzat által kidolgozott ütemezésben. A munkákhoz szükséges anyagokat az 
önkormányzat biztosítja. Falfelületek festése, járdák és járófelületek helyreállítása, 
tetőszerkezet és tetőhéjazat felújítását tervezi az önkormányzat elvégezni ezen épületein. 

 
Vagyonvédelmi csoport       2016.03.01 – 2017.02.28. 
  8 fő segédmunkás 
A csoportban dolgozó közmunkások elsődleges feladata a közvagyon védelme. Fontosnak 
tartjuk a pályázaton elnyert eszközök, gépek, felszerelések valamint a megtermelt javak 
védelmét. Pályázatból megvalósult telephelyeket biztonsági kamerákkal szereltük fel. Azon 
közmunkásokat osztjuk be ezen feladatra, akik egészségi állapotuk miatt fizikai munkát 
végezni nem tudnak. Mezőgazdasági kertészet (fóliasátor) őrzése is az ő feladatuk. A nyári 
szezonban a strand őrzését is ez a csoport látja el.  
 
Közmunka programok helyszíneinek kialakítása 
előre nem tervezet időpontban az aktuálisan felszabaduló munkaerő részvételével 

- temető melletti tékő gyártó telephelyen fedett, oldalfalakkal rendelkező, fűthető 
gyártó-tároló helyiség építése faszerkezetből és tégla oldalfalakkal 50m2 
alapterületen  

- Mezőgazdasági területek és pihenők karbantartása , javítása 
- köztéri padok felújítása, faszerkezeteinek cseréje, festése 
- Fő út 59. épület tetőszerkezet javítása, kémények visszabontása, ereszcsatorna 

javítása 
 

Általános információk a közmunka programokról 
 

A közmunka pályázatok elnyeréséhez szükség van feladattervek kitűzésére, 
elfogadtatására. A két különböző típusú közmunkaprogramban más-más feladatok vonhatók 
be. Közvetlen anyag és eszközbeszerzése csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben 
van a közmunkások között olyan végzettségű, akinek a szakmájában az anyagok és eszközök 
felhasználhatók. 
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Start közmunka (értékteremtéshez kötött közmunka) nem önkormányzati feladathoz kötött, 
árbevételt vagy megtakarítást eredményező munkavégzés tervezhető. Sikeres a pályázat 
amennyiben létszám és munkaterveket a belügyminisztérium képviselője tervtárgyaláson 
elfogadja. Az egy főre jutó költség maximum 120.000Ft/hó. Ebből a bér és annak 
járulékainak levonása után fennmaradó összeg fordítható eszköz és anyag beruházásokra, 
költségekre. 15 fő feletti Start közmunka sávos formában önrészt igényel. 

1) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 
mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban, 

2) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló 
közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottságig az 1) 
pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban, 

3) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló 
közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a 2) pontban 
meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban, 

4) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a 3) pontban meghatározott mértékig, azon túl 
legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.  

 
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás: 

Önkormányzati alapfeladatok végezhetők ezen közmunka formában. Pl: vizesárkok 
tisztítása, épületek külső és belső karbantartása. A bér és járulékok összegének 100%-os 
támogatása mellett lehetőség van (ezen összeg) 20%-át el nem érő egyéb anyag és eszköz 
igény támogatására is. 
 
Konzekvencia 

Megfelelő feladat tervezéssel, közmunka kérelmek pontos megírásával a 250fő átlag 
létszám bér és járulék támogatása mellé a város évi 50-65 millió forintos beruházási eszköz és 
anyag igényt nyújthat be, és kaphat ezekre támogatást. Ezen lehetőséggel a Kft élni kíván. 
Azonban a tervezés hatalmas feladatot jelent, nagy szükség van a képviselők, a műszaki 
osztály és a Kft az eddiginél szorosabb együttműködésére. A jövőben a feladatok pontos 
meghatározásával, felmérésével a közmunkaprogram jelentősen hozzájárulhat a város 
értékeinek megőrzéséhez, vagyontárgyainak, épületeinek felújításához. Megfelelő 
közmunkaprogramok indításával jelentős megtakarításokat érhetnek el az Önkormányzat és az 
önkormányzati intézmények is. A közmunka ráfordítások megfelelő tervezéssel és 
végrehajtással többszörösen megtérülhetnek. 
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A következő évi start közmunkaprogramok tervezési fázisa 2016 november 15.i beadási 
határidővel lezárul! Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ötleteikkel és munkájukkal 
segítség a közmunka program sikeres tervezését és lebonyolítását! 
 
 
Tisztelt Testület, kérem a beszámoló elfogadását! 
 
 

 
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. 05. 26 
 
 
 
 

Czabafy László 
mb. ügyvezető 

 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes. 
 
 
 
      Dr. Gajdics Gábor 
                jegyző 
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