BESZÁMOLÓ
a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

Közfoglalkoztatás
Kövegyen 2013-ban 5 programmal vette kezdetét a Startmunka mintaprogram, melynek
megvalósulása során 34 fő álláskereső folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség.
A

közmunka

iroda

feladatköre

a

mintaprogram

megvalósulásának

koordinálása,

adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése. Mind az 5
programelem tekintetében a bér és dologi elszámolás megtörtént, melynek benyújtásra
kerültek a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségére,
minden hónap 15. napjáig.
A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára, illetve pénztári kifizetésből havi
kifizetési rendszer keretébe kapták.
2013-as közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemelt célcsoport elsősorban a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban nem
részesülők valamint regisztrált együttműködő munkanélküliek. A közfoglalkoztatási
rendszerben megvalósuló mintaprogramok keretében számos fontos közfeladatot láttunk el.
Utak, épületek és vízelvezető rendszerek karbantartásától a mezőgazdasági tevékenységig.
Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma
Belvízelvezetés – 7 fő
Mezőgazdasági földutak karbantartása – 2 fő
Mezőgazdaság – 14 fő
Belterületi utak karbantartása – 4 fő
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – 7 fő
Belvízelvezetés programelem bemutatása
A program 2013. 03. 04-én kezdődött és 2013. 10. 31-ig tartott. Belvíz programban dolgozók
vízelvezető rendszerek, átereszek, csapadék elvezető rendszerek karbantartását, tisztántartását
végezték. A munkálatokat 7 fő közfoglalkoztatott látta el, napi 8 órában. A közfoglalkoztatási
garantált bér költsége 100%-ban támogatott. A dolgozók részesültek munkavédelmi
oktatásban, kaptak védőeszközöket, gumicsizmát, speciális védőfelszerelést mindösszesen
49.002 forint értékben. A program ideje alatt 1 fővel bontottunk szerződést közös megegyezés
által, munkáltató valamint munkavállaló azonnali hatályú felmondásával. A megszűnt
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dolgozó pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége közreműködésével.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljuttatjuk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága
érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi
Központ

felelős

ügyintézőjével.

7fő

álláskereső

közfoglalkoztatásából

eredő

közfoglalkoztatási béréhez és azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 5.080.104 forint
támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 1.379.752 forint előleg
került átutalásra. A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
megítélt támogatáson felül a Belvízelvezetés programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 1.971.075 forint
támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. A beruházási és dologi költségekre fordítható
előleggel 2013. 11. 30-ig az aktuális havi elszámolással egyidejűleg elszámoltunk.
Beruházási és dologi eszközök 1.967.927 forint értékben kerültek beszerzésre.
2013-ban végrehajtott feladatok
A munkálatok Kövegy területén lettek elvégezve, az alábbi területeken:
Kossuth utca
Arany János utca
Széchenyi utca
Petőfi utca
Árpád utca
Rákóczi utca
Dózsa György utca
Tavasz utca
Csillag utca
József Attila utca
Mezőgazdasági földút programelem bemutatása
2013. 03. 04-től 2 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a mezőgazdasági földutak
karbantartása keretében.
Mezőgazdasági földutak karbantartását képezte; padka rendbetétele, út fölé hajló ágak,
gallyak, elszaporodott bokrok, cserjék kivágása valamint a közlekedési űrszelvény szabaddá
tétele. A kiválasztott földutak karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 2 fő
közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg. 2013-ban a mezőgazdasági földút
projektben a dolgozók által a földútjaink rendbetétele valósult meg. A dolgozók részesültek
munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket, gumicsizmát, speciális védőfelszerelést.
2

2013-ban végrehajtott feladatok
Nádvágás és nád elégetése
Kidőlt fák eltávolítása
Földutak gréderezése
Kaszálás
Fűnyírás
Aranka gyommentesítés
Parlagfű mentesítés
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljuttatjuk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága
érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi
Központ

felelős

ügyintézőjével.
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fő

álláskereső

közfoglalkoztatásából

eredő

közfoglalkoztatási béréhez és azt ezt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 1.371.088 forint
támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 431.536 forint előleg került
átutalásra. A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson

felül a Mezőgazdasági földút karbantartás programelem támogatás iránt

benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz
616.480 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ.
Mezőgazdaság programelem bemutatása
Kövegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2013. évi Startmunka mintaprogram
Mezőgazdasági mintaprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a 2013. február 27-én kelt
VI-M-005/5501/2013 ügyiratszámú hatósági szerződés rögzítette.
2013. március 1-től 14 fő álláskereső bevonásával működő mezőgazdasági Startmunka
mintaprogram

pályázati

leírásban

vállalt

valamennyi

elképzelés

és

kötelezettség

megvalósulásra került. A program működésének 12 hónapja alatt 14 fő dolgozott, melyből ez
időszak alatt 2 fő munkavállaló szerződése szűnt meg közös megegyezéssel, munkavállaló
felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre
került a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége
közreműködésével.

A

dolgozók

részesültek

munkavédelmi

oktatásban,

védőeszközöket, bakancsot, munkaruhát 188.510 forint értékben.
A munkálatokat napi 8 órában látták el, az alábbi munkakörökben:
Munkakör megnevezése

Létszám (fő)

Adminisztrátor

1

Szakmunkát nem igénylő brigádvezető

1

Segédmunkás

12
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kaptak

A növénytermesztés keretében megtermelt zöldségeket a helyi lakosság, valamint a szomszéd
városban működő 67-es Vendéglő konyhájára értékesítettük. A dolgozók a háztáji
növénytermesztés tanfolyamnak köszönhetően saját maguk termelték meg a zöldségeket. A
tanfolyam 2013. április 29. 2014 májusáig fog lezajlani. Az oktatás során elméleti és
gyakorlati képzésre nyílt lehetőség. A tanfolyam ideje alatt a közfoglalkoztatottak rendben
megjelentek, későbbi munkájuk során használható ismeretekhez és képességekhez jutottak. A
községben található virágos ültetvények, park, és az Önkormányzat környékének ápolása,
gondozása is az ő feladatuk volt.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljuttattuk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága
érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi
Központ felelős ügyintézőjével.
14 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérekhez és az ezt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 15.108.468 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ.
Ebből a támogatásból 2.697.108 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 3.853.011 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ.
Kis értékű tárgyi eszközök 75.936 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 1.974.075 forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 1.508.700 forint összegben.
Zöldségek értékesítéséből 109.565 forint bevételünk keletkezett.
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Belterületi utak karbantartása programelem bemutatása
2013. 03. 04-től 4 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a mezőgazdasági földutak
karbantartása keretében.
Belterületi utak karbantartását képezte; padka rendbetétele, út fölé hajló ágak, gallyak,
elszaporodott bokrok, cserjék kivágása valamint a közlekedési űrszelvény szabaddá tétele. A
kiválasztott utak karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 4 fő közfoglalkoztatott
munkaerő alkalmazása valósult meg. A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban,
kaptak védőeszközöket, gumicsizmát, speciális védőfelszerelést.
2013-ban végrehajtott feladatok
Kidőlt fák eltávolítása
Utak kátyúzása
Kaszálás
Fűnyírás
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljuttatjuk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága
érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi
Központ

felelős

ügyintézőjével.

4

fő

álláskereső

közfoglalkoztatásából

eredő

közfoglalkoztatási béréhez és azt ezt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 3.427.720 forint
támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 1.125.362 forint előleg
került átutalásra. A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
megítélt támogatáson felül a Mezőgazdasági földút karbantartás programelem támogatás
iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz
1.607.660 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak munkaruhát, munkacipőt
mindösszesen 70.002 forint értékben.
Kis értékű tárgyi eszközök 22.997 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 550.278 forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 293.432 forint összegben
Egyéb projektben felmerült költségek – kátyúzás költsége 670.950 forintba került.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem bemutatása
Kövegy Község Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott a Startmunka mintaprogram
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás alprojekt megvalósítására. 2013. 03.01.-től 7 fő
álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a Startmunka mintaprogram keretében.
A 2013. március 1-től 7 fő álláskereső bevonásával működő téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés
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és kötelezettség megvalósulásra került. A program működésének 12 hónapja alatt 7 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 7 fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg, az alábbi
munkakörökben, napi 8 órában.
Munkakör megnevezése

Létszám (fő)

Szakmunkát igénylő brigádvezető

1

Segédmunkás

6

Kövegy Község Önkormányzatának, egyik ingatlanában (volt Konyha épülete) találhatjuk
meg a varrónőinket. Elmondhatjuk, hogy a volt Konyha épülete mára már Varrodaként
üzemel. 7 közfoglalkoztatott szab, varr, vasal, sző napi 8 órában.
2013-ban végrehajtott feladatok
A varroda dolgozói szabás mintát készítettek, szabás minta anyagára rajzoltak, szabás mintát
vágtak ki, női munkaköpenyeket, sapkákat, sálakat, asztalterítőket, szőnyegeket, táskákat,
párnákat,

ajándéktárgyakat

készítettek. Megrendelői

kérésre egyéni

termékeket

is

elkészítettek.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága
érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi
Központ

felelős

ügyintézőjével.
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fő

álláskereső

közfoglalkoztatásából

eredő

közfoglalkoztatási béréhez és az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 6.350.130 forint
támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 1.295.581 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 1.850.830 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak munkaruhát, munkacipőt
mindösszesen 69.950 forint értékben.
Kis értékű tárgyi eszközök 436.171 forint értékben kerültek beszerzésre.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 1.218.065 forint értékben.
Egyéb projektben felmerült költségek – betanítás költsége 126.480 forintba került.
Kézzel készített termékek értékesítéséből 242.045 forint bevételünk keletkezett.
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A bevételünkből 100.292 forint értékben méterárut szereztünk be. 39.370 forintért
szövőállványt vásároltunk. Kötőmalmot és körmöcskét pedig 19.913 forintért vettünk.
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. Ennek első állomása, hogy a 2014. évi szervezett Téli és egyéb értékteremtő
és Mezőgazdasági közfoglalkoztatás nem csak folytatását jelenti a mögöttünk hagyott évnek,
hanem kibővült tevékenységekkel újabb lépéseket tehessünk a fejlődésünk érdekében.

Kazánprogram bemutatása
Kövegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2013. évi „Bio-és megújuló
energiafelhasználás startmunka mintaprogram megvalósítására, melynek feltételeit a 2012.
december 13-án kelt 70604/26/00155 ügyiratszámú hatósági szerződés rögzítette.
2013. január 1-től 2013. november 30-ig 2 fő álláskereső bevonásával működő Kazánprogram
pályázati leírásában vállalt valamennyi elképzelés és kötelezettség megvalósulásra került. A
dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket, bakancsot,
munkaruhát 42.774 forint értékben.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága
érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi
Központ

felelős

ügyintézőjével.

2

fő

álláskereső

közfoglalkoztatásából

eredő

közfoglalkoztatási béréhez és az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 1.792.846 forint
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támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális
hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül a programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 5.645.252 forint
támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 3.951.676 forint előleg
került átutalásra.
Kövegy Község Önkormányzata vállalta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 32
férőhelyes 350 m²-es vendégház költséges földgáz fűtési rendszerét gazdaságos biomassza
kazán beállításával kiváltjuk, amely az elkövetkezendő időszakban az önkormányzat számára
megtakarítást fog eredményezni. A biomassza kazán alkalmazása esetén a szalma, illetve a
más bálázott növények, gallyak tárolásához egy tüzelőanyag tároló HEA 140 pilléreken,
Lindab tetővel, betonozott aljzattal megépítését is vállaltuk. A projekt keretében 1 darab BF50 kazán került beszerelésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 820.801 forint értékben kerültek beszerzésre.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 4.417.822 forint értékben.
Egyéb projektben felmerült költségek – tervezés, engedélyezés 363.855 forintba került.
2013-ban végrehajtott feladatok
Gallyak gyűjtése az erdőben és a közterületeken
Gallyak összekötözése és behordása a tüzelőanyag tárolóba
Önkormányzati épületek fűtése
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