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Ózd, 2017. január 12.



 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium 2016. november 10. napon elindította a 2017. évi kistérségi startmunka programok 

előkészítésének folyamatát, amelyhez a minisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya elkészítette a tervezés 

elősegítését szolgáló tájékoztatóját, Tervezési segédlet a 2017. évi járási startmunka programok 

indításához címmel (a továbbiakban: segédlet).    

  

A Belügyminisztérium döntése alapján 2015. évben kistérségi (járási) mintaprogramot/ráépülő programot 

helyi önkormányzat – és csupán indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott 100%-ban 

önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdálkodó szervezet vagy helyi önkormányzat jogi 

személyiséggel rendelkező társulása (amely minden esetben alapos indoklást és egyedi döntést igényel) – 

indíthatott. Ezen döntés értelmében Ózd város a 2015. valamint 2016. évi startmunka programját - a 

korábbi gyakorlattól eltérően - mint önkormányzat valósította meg.  

  

A fent leírtak alapján Ózd város a 2017. évben tervezett valamennyi startmunka program 

megvalósítására vonatkozó kérelmét az előző évi gyakorlatnak megfelelően, mint Ózd Város 

Önkormányzata nyújtja be.  

  

Ózd város az előző években a startmunka programok valamennyi programelemére pályázott, így a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  

Kormányrendelet) 7/B. § (1) bekezdés szerint mintaprogramok megvalósítására vonatkozó kérelem 

benyújtására 2017. évben és a további években már nem jogosult.  

  

A Kormányrendelet 7/B. § (3) bekezdése értelmében Ózd városban a közfoglalkoztatási mintaprogram 

lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási program (a továbbiakban: ráépülő 

program) indítható, melynek támogatási feltételei közel azonosak a mintaprogramokéval, azonban 

mindenképpen figyelembe kell venni az előzmény mintaprogram során nyújtott támogatás körülményeit.  A 

mintaprogram lezárását követően – az adott tevékenységre – ráépülő program indokolt esetben több 

alkalommal is indítható, amennyiben azt a programterv megfelelően alátámasztja (új tevékenység, 

termék/magasabb feldolgozottságú termék megjelenése; mérhető kapacitásbővülés, amely az anyagköltségen 

kívüli jelentős, megfelelő számításokkal alátámasztott beruházási költségigénnyel stb. jár).  

  

A segédlet szerint a programok legkorábban 2017. március 1-jén indulhatnak. A jelenlegi programok 

lezárásának időpontja: 2017. február 28., amely a 2017. évi programok engedélyezhető indulását megelőző 

időpont.  

  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

A programok tervezése során a segédlet figyelembe vételével a fajlagos költség az alábbiak szerint 

alakul:  

  

a) minden ráépülő program esetében a fajlagos költség 150 000 Ft/hó/fő alatt van   
  

A tervezéskor figyelembe vett további feltételek:  

  

a) a személyi kiadások 100 százalékos támogatásban részesülhetnek,   

b) a közfoglalkoztatási programok támogatási időszaka legfeljebb 12 hónap lehet, ezzel összefüggésben 

a támogatás a legfeljebb 12 hónapra szóló, határozott idejű, napi 6-8 órás, rehabilitációs ellátásban 

részesülő személy foglalkoztatása esetében 4-8 órás közfoglalkoztatási jogviszonyhoz nyújtható,  

c) a járási programok támogatási mértékével, összegével, támogatható költségnemekkel kapcsolatos 

általános szabályok:   

  

A járási programok támogatási mértékével, összegével, támogatható költségnemekkel kapcsolatos 

általános szabályok a rendelet 7/B. § (2) bekezdés alapján:  

  

„(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. § (5) bekezdés szerint a hatósági szerződés 

megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti beruházási és 

dologi költségei:  

  

a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 

legfeljebb 100 százalékban,  

b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl 

legfeljebb 90 százalékban,  

c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl 

legfeljebb 80 százalékban,  

d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 

fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban 

támogathatóak.”  

  

A fent leírtak figyelembe vételével Ózd Város Önkormányzata által benyújtható ráépülő programok 

az alábbiak:  

  

Mezőgazdasági program megvalósítását célzó projekt:  

- baromfikeltető állomás létrehozása  

- baromfinevelő telep fejlesztése  

- juhtenyésztési ágazat fejlesztése  

- mintagazdaság bővítése  

- takarmánynövények termesztése  

  



 
 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt: 

-  önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása  

- bontásból származó anyagok újbóli felhasználása  

  

A korábbi évek azon startmunka programjaiban végzett feladatok, amelyek eseteiben a végrehajtandó 

feladatokhoz jelenleg nem társul feladatbővülés, ill. nem kerül tervezésre további beruházás megvalósítása, 

2017. március 1. napot követően hagyományos, ún. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásként, a 

Belügyminisztérium decentralizált keretéből lesznek megoldhatóak, támogathatóak. A rendelkezésre 

álló egész éves közfoglalkoztatásra szánt országos keret nagysága a startmunka programokról, továbbá az 

országos programokról történő döntések után alakulhat ki.  

  

Ózd Város Önkormányzata 2017. március 1. és 2018. február 28. között összesen 842 fő 

foglalkoztatását tervezi a közfoglalkoztatás keretein belül, melyből 95 főt a közfoglalkoztatási ráépülő 

programban, 747 főt pedig a hagyományos közfoglalkoztatási program szerint foglalkoztat.  

  

A Közfoglalkoztatási programok – beleértve a startmunka programokat és a hagyományos 

közfoglalkoztatási programokat – megvalósítása során az önkormányzati pályázatok eredményeként, a 

jelenlegi tervek alapján összesen 842 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyílik lehetőség 1,091 

Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre bocsátásával.  

  

A programok támogatásáról a Belügyminisztérium várhatóan februárban dönt. Ezen döntésig 

rendelkezésre álló idő alatt az Önkormányzatnak a programok megvalósításához szükséges 

végrehajtást elősegítő intézkedéseket is meg kell tennie.  

  

A programok tervezett megvalósítási időtartamát, a foglalkoztatni kívánt létszám, költség, önerő és 

támogatási igény adatait az előterjesztés 1. melléklete részletesen tartalmazza. 

 

A kérelmek benyújtása tekintetében előírás, hogy azokat programelemenként szükséges benyújtani a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára, ezért 

ajánlott a támogatásról projektenként dönteni és az erről szóló határozatot meghozni. 

 

Javaslat: 

 

Fentiek alapján javaslom a pályázati programban való részvételt valamint a pályázat mielőbbi benyújtását. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatokban foglaltak 

elfogadására.



 
 

 

               

 

Összesítő tervek a Startprogram Iroda által tervezett 2017. évi közfoglalkoztatási programokról 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  

STARTMUNKA  
RÁÉPÜLŐ  

PROGRAM  
Mezőgazdasági program 

-  
Állattenyésztési ágazat 

és állatartó telep 
fejlesztése 

STARTMUNKA  
RÁÉPÜLŐ  

PROGRAM Helyi 

sajátosságokra épülő 

program -  
Önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok 

bontása, bontási 

anyagok  
újrahasznosítása 

HAGYOMÁNYOS  

PROGRAM  
Helyi programok 

fenntartása  
(betonelem gyártás, 

asztalos műhely,  
varroda és kézműves  
termek működtetése, 

önkormányzati  
ingatlanok és oktatási  
intézmények felújítása, 

somsályi telephely  
kialakítása, feldolgozó 

üzem kialakítása, 

szikvízüzem  
működtetése,  

közösségi terek  
fenntartása) 

HAGYOMÁNYOS  
PROGRAM  

Mezőgazdasági 

programok fenntartása  
(gyümölcs és zöldség 

kertészet, levendula 

ültetvény,  
energiaültetvény,  
csemete kertészet, 

szőlőültetvény,  
dísznövény kertészet, 

tetőkertészet,  
gyógynövény kertészet,  

kopárdomboldal,  
erdőgondozás, egyéb 

önkormányzati területek 
gondozása) 

HAGYOMÁNYOS  
PROGRAM 

Apríték előállítása   

HAGYOMÁNYOS  
PROGRAM   

Portaszolgálat 

HAGYOMÁNYOS  
PROGRAM   

Karbantartó csoport 

HAGYOMÁNYOS   
PROGRAM  

Tüzép 

HAGYOMÁNYOS  
PROGRAM  

Mezőgazdasági földutak 
karbantartása  

HAGYOMÁNYOS  
PROGRAM  

Élővízfolyások kezelése 

Ö 
S 
S 

Z 

E 

S 
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N 

megvalósítás ideje 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28 2017.03.01-2018.02.28  

hónap 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

létszám 55 40 226 279 20 32 10 40 40 100 842 

bérköltség 54 915 480 40 745 040 215 946 320 235 198 335 20 286 180 31 053 480 12 299 760 39 378 600 38 842 800 98 334 900 787 000 895 
járulék 7 413 636 5 500 620 23 754 095 25 871 817 2 231 480 3 415 883 1 352 974 4 331 646 4 272 708 10 816 839 88 961 697 

személyi jellegű 
összesen 

62 329 116 46 245 660 239 700 415 261 070 152 22 517 660 34 469 363 13 652 734 43 710 246 43 115 508 109 151 739 875 962 592 

dologi és beruházási 
költség 

40 337 525 27 470 588 47 940 083 52 214 030 4 503 532 6 893 873 2 730 547 8 742 049 8 623 102 15 806 420 215 261 749 

összes költség 102 666 641 73 716 248 287 640 498 313 284 182 27 021 192 41 363 236 16 383 281 52 452 295 51 738 610 124 958 159 1 091 224 341 
önerő 3 667 043 1 716 910 0 0 0 0 0 0 0 0 5 383 953 

fajlagos ktg 149 999 149 999          

 

 

1.melléklet 



 
 

 

I. 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2017. (I.12.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projekt) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet a Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projekt témában Ózd 

Város Önkormányzata nyújtsa be. 
 

2. A pályázat megvalósításához szükséges önerő Ózd Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésében kerül jóváhagyásra. 
 
 
Felelős: a pályázat benyújtásáért: Startprogram Iroda vezetője 

a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért: Polgármester 

   
Határidő: 2017. január 20. 
 
 

II. 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2017. (I.12.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt témában 

Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be. 
 
2. A pályázat megvalósításához szükséges önerő Ózd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében 

kerül jóváhagyásra. 
 
 
Felelős: a pályázat benyújtásáért: Startprogram Iroda vezetője 

a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2017. január 20. 


