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BESZÁMOLÓ 

a 2014. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról 

 

Közfoglalkoztatás 

Kövegyen 2014-ban 2 programmal vette kezdetét a Startmunka mintaprogram, melynek 

megvalósulása során 29 fő álláskereső folyamatos foglalkoztatására nyílik lehetőség. 

A közmunka iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása, 

adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése. Mind az  

2 programelem tekintetében a bér és dologi elszámolás megtörténik, melyek benyújtásra 

kerülnek a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségére, 

minden hónap 15. napjáig. 

A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára, illetve pénztári kifizetésből havi 

kifizetési rendszer keretében kapják. 

2014. évben közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemelt célcsoport elsősorban a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban nem 

részesülők valamint regisztrált együttműködő munkanélküliek. 

 

Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma 

Mezőgazdaság – 20fő 

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – 9fő 

 

Mezőgazdaság programelem bemutatása 

Kövegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2014. évi Startmunka mintaprogram 

Mezőgazdasági mintaprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a 2014. március 03-én kelt 

70604/30/00033 ügyszámú hatósági szerződés rögzítette.  

2014. március 03-től 20 fő álláskereső bevonásával működő mezőgazdasági Startmunka 

mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés és kötelezettség 

megvalósításra kerül. A program működésének 12 hónapja alatt 20 fő dolgozik, melyből ez 

időszak alatt 1 fő munkavállaló szerződése szűnt meg közös megegyezéssel, munkavállaló 

felmondásával. A megszűnt dolgozó pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került 

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége 

közreműködésével. A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak 

védőeszközöket, bakancsot, munkaruhát 188.510 forint értékben. 

A munkálatokat napi 8 órában látták el, az alábbi munkakörökben: 
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Munkakör megnevezése Létszám (fő) 

Adminisztrátor 1 

Szakmunkát nem igénylő brigádvezető 2 

Segédmunkás 17 

 

A növénytermesztés keretében megtermelt zöldségeket a helyi lakosság, valamint a szomszéd 

városban működő Fényes Vendéglő konyhájára értékesítjük, valamint Maroslele és Nagyér 

önkormányzatával cserélünk termékeket árusításra.  

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljuttatjuk a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága 

érdekében folyamatos egyeztetés zajlik mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi 

Központ felelős ügyintézőjével. 

20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérekhez és az ezt terhelő 

szociális hozzájárulási adóhoz 21.564.660 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. 

Ebből a támogatásból 6.253.489 forint előleg került átutalásra. A közfoglalkoztatási bér és az 

azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül a Mezőgazdasági 

programelem támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi 

költségeihez és kiadásaihoz 4.312.813 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. 

Kis értékű tárgyi eszközök (dikkelő) 31.623 forint értékben kerültek beszerzésre. 

Nagy értékű tárgyi eszközök (a termények tárolására és árusítására szolgáló tároló, használt 

haszongépjármű (80 LE-s traktor), használt eke traktorhoz, kombinátor, fóliasátor) 3.988.143 

forint értékben lettek vásárolva. 

Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve (vetőmagok) 72.352 forint összegben. 

Egyéb, a projektben felmerült költségek (benzin, gázolaj) 188.214 forint. 

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 32.482 forint. 

Zöldségek értékesítéséből 156.865 forint az eddigi bevételünk, amelyet a programban 

szükséges eszközök megvásárlására fordítunk. 
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Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem bemutatása 

Kövegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2014. évi Startmunka mintaprogram 

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás alprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a 

2014. április 24-én kelt CS-04M/01/006980-1/2014 ügyiratszámú hatósági szerződés 

rögzítette.  

A 2014. május 06-tól 9 fő álláskereső bevonásával működő téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés 

és kötelezettség megvalósulásra kerül. A program eddigi működésének 6 hónapja alatt 9 fő 

dolgozott, melyből ez időszak alatt 1 fő munkavállaló szerződése szűnt meg közös 

megegyezéssel, a munkavállaló felmondásával. A megszűnt dolgozó pótlása maradéktalanul 

megtörtént a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége 

közreműködésével. 

Összesen 9 fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósul meg, az alábbi 

munkakörökben, napi 8 órában. 

Munkakör megnevezése Létszám (fő) 

Szakmunkás 3 

Segédmunkás 6 

 

Kövegy Község Önkormányzatának, egyik ingatlanában (volt Konyha épülete) találhatjuk 

meg a kötő, szövő és varrónőinket. Elmondhatjuk, hogy a volt Konyha épülete mára már 

Varrodaként üzemel. 9 közfoglalkoztatott szab, varr, vasal, sző napi 8 órában.  

A varroda dolgozói szabás mintát készítenek szabás minta anyagára rajzolnak, szabás mintát 

vágnak ki, női munkaköpenyeket, sapkákat, sálakat, asztalterítőket, szőnyegeket, táskákat, 

párnákat, ajándéktárgyakat készítenek. Megrendelői kérésre egyéni termékeket is 

elkészítenek. 

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattjuk a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága 

érdekében folyamatos egyeztetés zajlik mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi 

Központ felelős ügyintézőjével. 9 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő 

közfoglalkoztatási béréhez és az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 4.353.408 forint 

támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 1.676.486 forint előleg 

került átutalásra. A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 

megítélt támogatáson felül a Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem 

támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és 

kiadásaihoz 596.417 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. 
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Kisértékű tárgyi eszközök (szövőszék) 164.744 forint értékben kerültek beszerzésre. 

Nagyértékű tárgyi eszközök (az elkészített termékek tárolására és árusítására tároló) 431.673 

forint értékben kerültek beszerzésre. 

Kézzel készített termékek értékesítéséből 131.900 forint az eddigi bevételünk. 

Az eddigi bevételünket a 131.900 forintot a kisértékű tárgyi eszköz (szövőszék) 

megvásárlásához használtuk fel.  

A fent leírtak alapján a Kövegy Község Önkormányzat által szervezett Téli és egyéb 

értékteremtő közfoglalkoztatás mintaprogramnak, valamint a Mezőgazdasági programnak 

minden esélye megvan, hogy hosszú távon munkát biztosítson az elsődleges munkapiacról 

kiesők számára.  

 


