
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

 

Startmunka programban való önkormányzati részvételre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Polgármester 

 

Előkészítő:  Startprogram Iroda 

 

 

 

Ózd, 2016. január  28.



 
A Belügyminisztérium 2015. augusztus 27. napon elindította a 2016. 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 2016. évi járási startmunka programok 

indításához címmel (a továbbiakban: segédlet).  

 

A Belügyminisztérium döntése alapján 2016. évben járási minta/ráépülő programot helyi önkormányzat, 

valamint az önkormányzat(ok) által létrehozott 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit 

gazdálkodó szervezet, vagy helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása is indíthat. A 

segédletben megfogalmazottak értelmében amennyiben az előző évek során a közfoglalkoztatási programot 

az önkormányzat valósította meg és a 2016. évben ettől szeretne eltérni, úgy abban az esetben a változást 

indokolni szükséges. 

 

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. évi valamennyi startmunka programját - a 

korábbi gyakorlattól eltérően - mint önkormányzat valósította / valósítja meg. 

 

Fentiek alapján egyértelművé válik az a döntés, hogy Ózd város a 2016. évben tervezett valamennyi 

startmunka program megvalósítására vonatkozó kérelmét az előző évi gyakorlatnak megfelelően, 

mint Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be. 

 

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

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

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

benyújtására 2016. évben 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). Ráépülő 

programként mezőgazdasági, valamint helyi sajátosságokra épülő programelemek támogathatóak.  

 

Szociális ráépülő programnak tekinthetők azok a települési programelemek, amelyekben az elmúlt évek 

során már indítottak hasonló jellegű programot és azok a szociális programelemek közé tartoznak (belvíz-

elvezetési programok, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat 

karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása). 



A segédlet szerint a programok legkorábban 2016. március 1-jén indulhatnak. Jelenleg a 2015. évi 

startmunka programok megvalósítás alatt állnak ugyan, azonban a programok lezárásának időpontja: 2016. 

február 29., amely a 2016. évi programok engedélyezhető indulását megelőző időpont. 

 

A programok tervezése során a segédlet iránymutatásait figyelembe véve a fajlagos költségek az alábbiak 

szerint alakultak: 

 

a) minden ráépülő program esetében a fajlagos költség 120 000 Ft/hó/fő alatt van,  

b) minden szociális ráépülő program esetében a fajlagos költség 112 000 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 Kormányrendelet 7/B. § (2) alapján igényelhető az alábbiak szerint 

 

„(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.” 

 

Fentiekre figyelemmel Ózd Város Önkormányzata által benyújtható programok az alábbiak: 

 

Ráépülő programok: 

 

Mezőgazdasági program megvalósítását célzó projekt: 

- gyümölcsös, fóliasátor (építés, növénytermesztés) és levendula anyatelep (gondozás, 

szaporítás, virággyűjtés) - Győzelem úti kertészet 

- csemetekertészet (erdészeti csemete, fenyő, szőlő, új levendula) - Hagyominge völgy  



- dísznövénykertészet, 2015. évi falkertészet ápolása 

- konyhakerti és takarmánynövények termesztése 5 db területen összesen 10 Ha-n 

- Lam völgy (régi levendula gondozás, szaporítás, virággyűjtés, új levendula ültetés, gondozás) 

- baromfinevelő telep a Győzelem úton 

- mintagazdaság kialakítása, állattartás megkezdése 

- nádfeldolgozás (terület tisztítása, gondozása, aratás, feldolgozás) 

- komposztáló üzemeltetése 

- energiaültetvény bővítés 

- kopár domboldalas telepítések pótlása, bővítése 

 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt: 

- betonelem gyártás 

- önkormányzati lakások felújítása 

- oktatási intézmények felújítása  

- ÓMI intézményei felújítása 

- korábban légópinceként használt épületek/helyiségek felújítása, helyreállítása 

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása, újbóli felhasználása 

- varroda működtetése 

- Közösségi terek kialakítása 

- tanösvény 2. ütem megvalósítása 

- Drótos-tető közösségi tér fejlesztése 

- Várhegyen közösségi tér fejlesztése 

- további közösségi terek kialakítása, felújítása (kerti bútorok, játszótéri elemek gyártása) 

- feldolgozó üzem kialakítása 

- állatmenhely kialakítása 

 

Szociális ráépülő programok: 

Bio- és megújuló energiafelhasználást célzó projekt: 

- energiaültetvényekről kitermelés  

- erdőkből és egyéb önkormányzati külterületeken alapanyag gyűjtése 

- belterületeken fák kivágása, ifjítása, metszése során keletkezett alapanyag összegyűjtése 

- apríték előállítása 

Közúthálózat karbantartását célzó projekt: 

- közút karbantartási feladatok ellátása 

- árkok, padkák rendezése 

- járdák javítása, építése 

- buszmegállók karbantartása 

Mezőgazdasági földutak karbantartását célzó projekt: 

- mezőgazdasági utak rendbetétele 

- önkormányzati bontási törmelék darálása mezőgazdasági földutak alapjaként történő 

újrahasznosítása céljából  

Belvízelvezetést célzó projekt: 

- csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése  

- a veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, megépítése 



 

Illegális hulladék lerakóhely felszámolását célzó projekt: 

- a szemét legális hulladék lerakóhelyre történő deponálásának megvalósítása 

- az illegális lerakóhelyek felszámolása 

 

 

Ózd Város Önkormányzata a fenti startmunka programok során 2016. március 1. és 2017. február 28. 

között 1211 fő közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatását tervezi.  

 

A programok támogatásáról a Belügyminisztérium várhatóan február elején dönt. Ezen döntésig 

rendelkezésre álló idő alatt az Önkormányzatnak a programok megvalósításához szükséges 

végrehajtást elősegítő intézkedéseket is meg kell tennie. 

 

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

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

2016. 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. 

 

A Startmunka program keretében a bio- és megújuló energiafelhasználás, a mezőgazdasági program 

feladatai, a helyi sajátosságokra épülő programok, a belterületi közutak karbantartása, a mezőgazdasági 

földutak karbantartása, a belvízelvezetés, ill. az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása projektek 

megvalósulása során az önkormányzati pályázatok eredményeként a jelenlegi tervek alapján összesen 

1211 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyílik lehetőség 1,303 Mrd Ft vissza nem térítendő 

támogatás rendelkezésre bocsátásával. 

 

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

támogatási igény adatait az előterjesztés 1. melléklete részletesen tartalmazza. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fentiek figyelembevételével a határozati javaslatok elfogadását! 
 
 
 
 
 
 



 
I. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Bio- és megújuló energiafelhasználást célzó projekt) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet a Bio- és megújuló energiafelhasználást célzó projekt témában Ózd Város 

Önkormányzata nyújtsa be. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1. ill. folyamatos 



II. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) 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: 
 
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. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1. ill. folyamatos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) 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: 
 
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. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1. ill. folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Közúthálózat karbantartását célzó projekt) 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet a Közúthálózat karbantartását célzó projekt témában Ózd Város 

Önkormányzata nyújtsa be. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1. ill. folyamatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projekt) 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet a Mezőgazdasági földutak rendbetételét célzó projekt témában Ózd Város 

Önkormányzata nyújtsa be. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1, ill. folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Belvízelvezetést célzó projekt) 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet a Belvízelvezetést célzó projekt témában Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1, ill. folyamatos 

 



 

 

VII. 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2016. (I.28.) határozata  
Startmunka programban való önkormányzati részvételről 

(Illegális hulladék lerakóhely felszámolását célzó 

projekt) 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelmet az Illegális hulladék lerakóhely felszámolását célzó projekt témában Ózd 

Város Önkormányzata nyújtsa be. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2016. február 1, ill. folyamatos 

 

 

 

 

 


