
T á j é k o z t a t ó

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról

                                                                            Előterjesztő: Alpolgármester
                                                                            Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Ózd, 2012. március 22.



Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) és Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális  ellátásokról  szóló  4/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletében (a  továbbiakban: 
Rendelet)  szabályozottak alapján 2011. január és 2012. január hónapok közötti 
közfoglalkoztatási feladatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Az Szt. 25. § (4) bekezdése alapján 2011. első negyedévében a Szociális és Egészségügyi 
Osztály felülvizsgálta  az aktív korúak ellátásában részesülők jogosultságát. A felülvizsgálati 
eljárás bővült a rendezett lakókörnyezet vizsgálatával. A rendezett lakókörnyezet 
biztosításáról, mint egyéb jogosultsági feltételről a Képviselő-testület a Rendelet 10-11. §-
aiban rendelkezett. A felülvizsgálati  eljárásban  a lakókörnyezet vizsgálatát társhatóságként 
Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete végezte.

2010. december 31-i állapot szerint:
- rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma 3158 fő volt, továbbá 
- rendszeres szociális segélyben részesülők száma 363 fő 

ebből 
• egészségkárosodott személy 79 fő; 
• 55 év feletti 274 fő; valamint 
• a 14 éven aluli gyermeket nevelő, és a gyermek nappali ellátást megoldani nem 

tudók száma  10 fő.

A regisztrált munkanélküliek száma 2010. december 31-én 4245 fő volt.

1.) A közfoglalkoztatás szabályozási rendszere, háttere, aktív korúak ellátásával kapcsolatos 
feladatok
2011. január 1. napjától a közfoglalkoztatás korábbi  rendszerét a  2011. évre meghirdetett 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program (továbbiakban: Közfoglalkoztatási Program) váltotta fel, 
amelynek legfőbb célja az volt, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan 
rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. 2011. január 1-től megszűnt a 
közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés 
és a hagyományos központi közmunkaprogram. 

A Közfoglalkoztatási Program négy pillérre épült:
• országos közfoglalkoztatási program;
• rövid időtartamú (napi 4 órás munkaidőben történő) közfoglalkoztatás;
• hosszabb időtartamú (napi 8 órás munkaidőben történő) közfoglalkoztatás;
• vállalkozók számára nyújtott támogatás, amely a bérpótló juttatásban (majd később a 

foglalkoztatást helyettesítő ellátásban) részesülők foglalkoztatására irányult.

A Közfoglalkoztatási Program végrehajtása érdekében a B.-A.-Z.  Megyei  Kormányhivatal 
Munkaügyi  Központja  a közfoglalkoztatáshoz  nyújtható  támogatásokról  szóló  375/2010. 
(XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázati felhívást tett közzé rövid és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásban való részvétel érdekében.
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A közfoglalkoztatás hatékony és  eredményes  szervezése céljából  a közfoglalkoztatotti 
keretszámok és a pályázat  során igényelhető közvetlen költségek  folyamatosan és közösen 
kerültek meghatározásra, a munkáltatókkal történő egyeztetések során.  A  tényleges 
foglalkoztatási létszámok és a központi támogatás összege a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége által (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeletség) az 
Önkormányzattal, illetve a munkáltatókkal kötött hatósági szerződésekben kerültek rögzítésre.

2011. szeptember 1. napján hatályba léptek a 2011. évi CVI. törvény közfoglalkoztatásra 
vonatkozó rendelkezései, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált 
bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet és a 171/2011. (VIII.24.) 
Korm. rendelettel módosított 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet. E jogszabályi változások a 
közfoglalkoztatás támogatási rendszerét alapvetően megváltoztatták.
Ezek közé sorolható, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtott  támogatások   iránt   -  pályázati 
eljárások helyett – a munkáltatóknak  kérelmet kellett benyújtani, ezért a rövid és hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás pályázati eljárása 2011. augusztus 31-el lezárult. 

Lényeges változás volt továbbá, hogy 2011. szeptember 1. napjától közfoglalkoztatásra a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatási     jogviszonyt   kell létesíteni. 

A 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint: „A havi közfoglalkoztatási 
bér kifizetése heti bér-részletekben történik.”  Ez  a  változás   rendkívül nagy terhet rótt  a 
munkáltatókra, és nem jelentett könnyítést a munkavállalók vonatkozásában sem.

2.) A közfoglalkoztatás finanszírozási rendszere

A programok, illetve pályázatok 2011. évi támogatottsága eltérő mértékű volt. Országos 
szinten ez az arány 70-100 % között volt, míg Ózd vonatkozásában  a  rövid időtartamú 
közfoglalkoztatáshoz 95%-os, a  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 90%-os 
támogatottság került megállapításra. Egyes pályázatoknál, illetve programoknál lehetőség volt 
közvetlen költségek elszámolására. Ez minden  esetben nagy segítséget jelentett a 
munkáltatóknak a közfoglalkoztatáshoz szükséges tárgyi  feltételek (munka- és védőruházat, 
egyéni védőeszközök, dologi költségek, eszközök) biztosításában, hozzájárulva az adott 
tevékenység magasabb színvonalú elvégzéséhez.

A Képviselő-testület meghatározta azoknak a munkáltatóknak a  körét, akik  számára  az 
Önkormányzat biztosította a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrészt, úgymint: az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnokságához  tartozó  iskolák, óvodák, az Ózdi Művelődési 
Intézmények, a Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény, az Ózdszolg Nonprofit 
Kft., a Polgármesteri Hivatal és Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete.

3. Közfoglalkoztatási programelemek

Ózd Város Önkormányzata az alábbi programokban való részvétellel biztosította a 
közfoglalkoztatást 2011. évben.
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3.1.     Hagyományos     közhasznú     foglalkoztatás  

2011. január 1. és február 28. között hagyományos közhasznú munkavégzés szervezése iránti 
pályázat benyújtására nyílt lehetőség, amellyel  élt  az Önkormányzat.  A programban való 
részvétel  érdekében  a  kérelmeket -  egyeztetést követően - a munkáltatók nyújtották be, 
melynek eredményeként összesen 177 fő foglalkoztatása valósult meg. Az elszámolásra került 
támogatás nagysága 10,9 M Ft volt, amelyhez 2,5 M Ft önkormányzati önerőre volt szükség.

3.2.     Munka     +     Tanulás   –   Velence     telepi     program     keretében  

E program az Ózdszolg Kft. által került benyújtásra 2010-ben, mint hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás, Munka+Tanulás elnevezéssel. Ennek eredményeként Munkaerő-piaci re-
integrációs modell-program keretében az Észak-magyarországi Regionális Képző Központtal 
történő együttműködés alapján átlagosan 14 fő foglalkoztatására került sor. A program célja a 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű felnőtt lakosság munkaviszonyban történő 
felzárkóztató és szakmai képzése, valamint foglalkoztatása, az örökségvédelem alatt álló ózdi 
Velence-telepen található három önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás felújításán 
keresztül. E program még 2010. november hónapban megkezdődött, és 2011. február hó 
végéig tartott. A támogatás 2011. évi bér és járulékának összege 3,5 M Ft volt.

3.3.     Téli     átmeneti     közmunka     pályázat  

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2010/13. számon kistérségi meghívásos „Téli átmeneti” 
közmunka-pályázatot hirdetett, amelyre Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/
KH/2011. (I.4.), és Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 1/ÓKTH/2011. 
(I.4.)  határozata alapján  az Ózdszolg Nonprofit Kft. nyújtott be pályázatot. A pályázat 
alapvető célja az volt, hogy 2 hónapos határozott idejű munkalehetőséget biztosítson azon 
regisztrált álláskeresők számára, akik a pályázat benyújtásának időpontjában az 
önkormányzatnál, vagy önkormányzati intézményeknél láttak el az önkormányzat 
tevékenységi körébe tartozó, működőképességük biztosítása érdekében alapvetően szükséges 
feladatokat, és munkaszerződésük 2010. december 31-ig érvényes volt. Összesen 37 fő 
foglalkoztatására kapott az  Ózdszolg  Nonprofit  Kft. támogatást, melyben 8 fő ózdi 
álláskeresőnek volt lehetősége munkavégzésre 2011. január 18. és március 16. között. 

Önkormányzati önerő             23 E Ft            

A program támogatottsága bér+járulékaira
amelyből Ózd arányosított támogatási összege

7,3 M Ft
1,5 M Ft

A programban támogatott összes létszám 
ebből ózdi közfoglalkoztatottak száma

37 fő
8 fő

3.4.     Rövid     időtartamú     közfoglalkoztatás  

Rövid időtartamú közfoglalkoztatásban kizárólag a bérpótló juttatásra –  később 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra – jogosultak vehettek részt. E programban napi 4 órás 
munkaidőben, 2-4 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz lehetett igényelni  a foglalkoztatottak 
munkabérének és járulékainak 95%-át, illetve közvetlen költségként munkavállalónként a 
havi munkabér és járulékai összegének legfeljebb  5%-át. Ennek alapján  a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatási formában a bruttó minimálbér (78.000 Ft), illetve a bruttó garantált 
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bérminimum (94.000 Ft) felének megfelelő összegű munkabérben részesültek a 
közfoglalkoztatottak.

Fontos változás volt 2011. szeptember 1-től, hogy a  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás 
esetében a közfoglalkoztatás minimális időtartama 2-ről 1 hónapra módosult. Ezzel jelentősen 
csökkent a fel nem használt töredék hónapokra jutó támogatás összege, és nőtt a 
közfoglalkoztatásba bevontak száma. Többen tudták teljesíteni az aktív korúak ellátására 
jogosító 30 napos jogszabályi előírást.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatásban való részvétel érdekében a Képviselő-testület a 2/KH/
2011. (I.20.), valamint a 186/KH/2011.(VI.21.) határozatában döntött pályázat benyújtásáról, 
melyek alapján  Ózd Város Önkormányzata három alkalommal adott be pályázatot e 
foglalkoztatási formára, ill. biztosította az ahhoz szükséges önerőt.

Önkormányzati önerő 16,4 M Ft
Támogatás összege
• bér+járulékaira 188.55 M Ft
• közvetlen költségekre 3,4 M Ft
Támogatott létszám 2 148 fő

3.5.     Hosszabb     időtartamú     közfoglalkoztatás  

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban elsősorban bérpótló juttatásra –  később 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra –  jogosultak voltak foglalkoztathatók, de  ha  a 
Munkaügyi Kirendeltség nem tudott ebből az ellátotti körből megfelelő személyt 
kiközvetíteni, más regisztrált álláskereső is alkalmazható volt. A pályázat, majd kérelem 
keretében napi 6-8 órás munkaidőben 2-10 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz támogatásként 
a közfoglalkoztatottak munkabérének és járulékainak 90%-át lehetett igényelni. Kérhető volt 
továbbá közvetlen költség is, amely támogatás havonta, és munkavállalónként nem haladhatta 
meg a munkabérhez és járulékaihoz biztosított támogatás 20 %-át. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban való részvétel érdekében pályázatot, majd 
kérelmet –  a Képviselő-testület 33/KH/2011. (II.17.), valamint 185/KH/2011. (VI.21.) 
határozatai alapján  –  az Önkormányzat által fenntartott intézmények, az önkormányzati 
részesedéssel működő nonprofit gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatal és a 
Közterület-felügyelet összesen három alkalommal önállóan nyújtottak be.

Önkormányzati önerő 16,4 M Ft
Támogatás összege
• bér+járulékaira összege 154 M Ft
• közvetlen költségekre 5,3 M Ft
Támogatott létszám 353 fő

A megítélt támogatáshoz viszonyított keretfelhasználás mértéke 99,7 % volt, amely azt 
mutatja, hogy erre a közfoglalkoztatási típusra – a 8 órás munkaidő lehetősége miatt – nagy 
volt az igény mind a foglalkoztatók mind a foglalkoztatottak körében.
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3.6.     Értékteremtő     közfoglalkoztatás   – Munka+Tanulás   program   –   Ingatlan     felújítás  

A Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása értelmében lehetőség volt a 2011. évre tervezett 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási keret bővítésére. Ez Ózd város vonatkozásában közel 
13 M Ft többlettámogatást jelentett. A projekt alapvető célja volt a halmozottan hátrányos 
helyzetű lakosság munkalehetőségének javítása, motivációjának és elhelyezkedési 
lehetőségének növelése, munkavállalásra való felkészítése. A projekt másik fontos célkitűzése 
volt, hogy a foglalkoztatottak értékteremtő, értéknövelő munkájukkal az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek állapotát javítsák. Ennek keretében az önkormányzati tulajdonban 
lévő Alkotmány úti védőnői szolgálat helyiségei és Velence telepen további önkormányzati 
bérlakás felújítása, rendeltetésszerű funkciójának helyreállítása érdekében pályázatot nyújtott 
be az Ózdszolg Nonprofit Kft.. A programban való részvételről és az önerő biztosításáról a 
Képviselő-testület a  185/KH/2011. (VI.21.) határozatában döntött. A program 2011. június 
hónapban indult és december 15-én zárult.

Önkormányzati önerő 3 M Ft
Támogatás összege
• bér+járulékaira 8,3 M Ft
• közvetlen költségekre 1,5 M Ft
Támogatott létszám: 17 fő

3.7.     Szociális     földprogram  

A szociális földprogram általános célja a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben 
élő, azonban mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem elégséges 
mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 
emberek megélhetésének segítése, életminőségük javítása, önálló egzisztenciateremtési 
esélyei növelése volt. 
A cél szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel 
összhangban: a háztartás  - mint szociális és gazdasági egység -  jövedelemszerző 
képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony 
jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka 
lehetőségének biztosításával. Mindezek  figyelembe  vételével  a szociális földprogram 
pályázaton történő részvételről és a szükséges önerő biztosításáról az Ózdszolg Nonprofit Kft. 
pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület 229/2011. (VII.28.) KH határozata alapján 4 M Ft 
támogatási igényre.  A  program  végrehajtása  15 fő közfoglalkoztatott  bevonásával  került 
megtervezésre. A Wekerle  Sándor  Alapkezelő  3  M  FT  támogatásban   részesítette  az 
Ózdszolg Nonprofit Kft  –t.  A szociális  földprogram megvalósítása  2011. október közepén 
megkezdődött.

3.8.     Startmunka-program  

2011. augusztusában a kiemelten hátrányos helyzetű kistérségekben élők számára 
mintaprojektek tervezése kezdődött meg ún. Startmunka-program  néven. Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei rendkívüli testületi ülésén a 
233-241/2011. (IX.01.) KH határozataival döntött a mintaprogramban történő részvételi 
szándékáról, ill. intézményei által történő pályázatok benyújtásáról.
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E programra Ózd város vonatkozásában a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, 
valamint az Ózdszolg Nonprofit Kft. nyújtottak be pályázatot, összesen 7 feladatkörre: 
önkormányzati   és   mezőgazdasági     utak     karbantartása,     hulladékkezelés,     téli     közfoglalkoztatás,   
vízelvezetés,     patakmeder     rekonstrukció,     leendő     ültetvények     földterületeinek     előkészítése,   
biomassza     alapú     energiatermeléshez     terület     előkészítés.   A  pályázat  kedvező elbírálásban 
részesült. A programok 2011. november 10-től kerültek beindításra. 
A programban a támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Önkormányzati önerő kötelezően előírt 
önrész nem volt

VSI-nél  felhasznált támogatás összege
• bér+járulékaira 34 M Ft
• közvetlen költségekre 40,6 M Ft
Ózdszolg N. Kft.-nél felhasznált támogatás 
összege
• bér+járulékaira 11,4 M Ft
• közvetlen költségekre 8,5 M Ft
Mindösszesen   94,5 M     Ft  
Támogatott létszám összesen 359 fő

A     Startmunka-program   jelentőségét    a     bér+járulékainak     100     %-os     támogatottsága     mellett     a   
jelentős     mértékben   igényelhető    közvetlen     költség     jelentette.   A fenti összefoglaló táblázat 
adataiból is látható, hogy jelentős mértékű közvetlen költség igénylésére, és  felhasználására 
került sor. Az elmúlt évek során a közvetlen költségek ilyen mértékű támogatására nem volt 
példa.

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma – valamennyi megvalósult programot figyelembe 
véve – 2011. január és 2012. január között az alábbiak szerint alakul: 

Foglalkoztatási 
forma / hónapok

2011. 
01. 
hó

02. 
hó

03. 
hó

04. 
hó

05. 
hó

06. 
hó

07. 
hó

08. 
hó

09. 
hó

10. 
hó

11. 
hó

12. 
hó

2012.

01. 
hó

4-6-8 órás 
hagyományos 
közfoglalkoztatás 0 242 596 681 721 772 823 889 936 676 618 279 172

Startmunka-
program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 289 291 0

Egyéb közhasznú, 
közmunka, egyéb 
közfoglalkoztatási 
programok 207 50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Összesen 207 292 615 681 721 772 823 889 936 942 907 570 172
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4.) A közfoglalkoztatásban közreműködő partnerek, munkaterületek, feladatok

Ózd Város Önkormányzata  a  2011. évi közfoglalkoztatást az alábbi munkáltatók, 
intézmények feladatellátásán keresztül szervezte meg:

1) Alkotmány úti Összevont Óvoda
2) Vasvár úti Általános Iskola 
3) Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda
4) Bolyky Tamás Általános Iskola
5) Újváros Téri Általános Iskola
6) Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
7) Árpád vezér Általános Művelődési Központ
8) Bem úti Általános Iskola és Óvoda 
9) Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ
10) Béke Telepi Óvodák – Újváros Téri Óvoda
11) Csépány-Somsály ÁMK
12) Városközponti Óvoda (Nemzetőr úti Tagintézmény)
13) Ózdi Művelődési Intézmények
14) ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
15) Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény
16) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
17) Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
18) Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete
19) Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda
20) Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ
21) Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény
22) Ózd Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
23) Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

A fenti intézményeknél a közfoglalkoztatásban betöltött munkakörök típusai a teljesség 
igénye nélkül a következők voltak: éjjeliőr, konyhai kisegítő, szakács, takarító, karbantartó, 
fűtő, személy- és vagyonőr, segédmunkás, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár, pedellus, 
dajka, szociális ügyintéző, szociális segítő, szociális kisegítő, szociális gondozó, városőr, 
portás, gépkocsivezető, kőműves, festő, csőszerelő, villanyszerelő, forgácsoló, bérelszámoló, 
erdőművelő, lakatos, esztergályos, hegesztő, asztalos, könyvelő, stb.
E felsorolás ugyan nem teljes körű, mégis jól érzékelteti, hogy a közfoglalkoztatási feladatok 
milyen széleskörű tevékenységi kört érintettek.

Az  intézményekben  –  egyebek  mellett  –  a  létszámhiányból  adódó,  megnövekedett 
feladatellátást  a  munkáltatók  a közfoglalkoztatással  tudták  kompenzálni, illetve megfelelő 
hatékonysággal ellátni.  A  közfoglalkoztatás  keretében  legnagyobb  számban  betöltött 
munkakörök közül néhányat kiemelve mutatjuk be az azokban ellátott feladatokat: 
• A főállású  munkavállalók  csak  a  konyhai   kisegítőkkel   együtt  tudták  biztosítani, 

zavartalanul lebonyolítani  a gyermekétkeztetést iskolaidőben, ill. azon túl. Feladatuk az 
ebédeltetés során a tálalás, mosogatás, étkezés közben az asztalok tisztán  tartása, 
iskolaotthonos gyerekek esetében számukra a reggeli, uzsonna elkészítése, azok kiosztása. 
Az ebédlő, a konyha, az egészségügyi helység tisztán tartása, takarítása, a konyhai 
edények tisztítása, fertőtlenítése. Nagytakarításkor a konyha bútorainak átmosása, 
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ablaktisztítás, függönyök kimosása, szőnyegek tisztítása, virágok gondozása, portalanítás, 
fertőtlenítés volt a feladat. 

• A pedagógiai     asszisztensek  , pedellusok,     dajkák   foglalkoztatása tette lehetővé, hogy több 
helyen a gyermekek szociális hátrányából következő felügyeletét meg tudták oldani, a 
tanítási órák közötti óraközi szünetekben az iskolai udvaron, folyosókon ügyeletet láttak 
el a nevelőkkel együtt. Ezen túl a tanulók programokra történő kíséretét is ellátták (pl. 
könyvtári foglalkozásra-, úszásoktatásra, környezetórai sétákra, kirándulásokra, kötelező 
oltásokra, iskola-fogászatra), az iskolaotthonos osztályokban és az óvodai 
csoportfoglalkozásokon a pedagógiai munkát segítették, továbbá a megnövekedett 
adminisztrációs feladatok ellátásában, intézményi dekorációs tevékenységek 
végrehajtásában is közreműködtek. Részt vettek továbbá az iskola és a szülők közötti 
kommunikációs feladatok javításában, segédanyagok készítésében, fénymásolásban, 
sportrendezvények lebonyolításában.

• Őrök,     éjjeli     őrök   foglalkoztatása révén az intézmények őrzése a több éve fennálló 
problémák nagy részét orvosolta, a rongálások nagy részét csökkentette, biztosította az 
önkormányzati vagyon védelmét.

• Karbantartók   foglalkoztatása révén az intézményeknél jelentkező év közbeni karbantartási 
feladatok, az évszakhoz kötődő aktuális udvari, kerti feladatok  elvégzése (hó eltakarítás-
csúszásmentesítés, fűnyírás, kerítés festés, napi karbantartási, javítási feladtok) is 
lehetségessé vált. Bútorok ki- és bepakolása, festési munkák elvégzése, linóleum 
leragasztása, laminált padló lerakása, tantermi szekrények javítása, nyílászárók javítása, 
cseréje, udvari játékok állagmegóvása, festése, folyamatos bútor és játékjavítás, valamint 
ajtók, radiátorok mázolása, táblák festése. 

A legnagyobb létszámban a Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény alkalmazott 
közfoglalkoztatottakat, elsődlegesen segédmunkás munkakörben.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében sor kerülhetett pl. a következőkre: 
- csapadékvíz elvezető árkok burkolása, felújítása,
- patakmeder tisztítása,
- járdafelújítás,
- parkosítás, 
- iskolai, óvodai vizesblokkok felújítása, 
- tantermek tisztasági festése, ablakok, ajtók, táblák mázolása, stb. 
- Munka+Tanulás programban a Damjanich úti rendelő és a Csépányi úti rendelő felújítása, és 
az Október 23. tér iskolafogászati rendelő kialakítása (VSI),
- értékteremtő ingatlan  felújítás keretében az Alkotmány úti rendelő, ill. további Velence 
telepi lakások felújítására kerülhetett sor.

A Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény a Startmunka-programban,  mint 
közfoglalkoztató  hatósági  szerződéseiben  az alábbi öt program  indítására  vállalt 
kötelezettséget 2011. október 10. és december 31. között, melynek keretében az alábbi 
munkák elvégzésére került sor: 

 - Mezőgazdasági utak (20 fő): a mezőgazdasági –  zömmel földutak –  felújítása gépi 
profilozásból, kohósalak terítésből, és annak hengerléséből állt. Az utak mellett árokrendszer 
kialakítására is sor került. A program a terveknek megfelelően valósult meg 2011. október 10. 
és november 30. között, mintegy 5 km út felújítása készült el a programba felvett 20 fő 
alkalmazásával. 
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 - Önkormányzati utak (64 fő): a pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő 
utak, és a csapadékvíz elvezető árkok felújítását  végezték  el. Az utak felújítása aszfaltos 
kátyúzással történt gépi vágással, illetve marással előkészítve. A pályázat keretében a 
munkákhoz szükséges gépek, berendezések is beszerzésre kerülhettek, melyek a 
munkavégzést segítették. Az ároképítési és tisztítási munkák végrehajtását kézi erővel 
végezték. A munka keretében 2011. október 10. és november 30. között mintegy 22 km út, és 
az út melletti csapadékvíz elvezető árok felújítása készült el. A vállalt feladatok teljesültek, a 
foglalkoztatottak száma 64 fő volt, mely  a tervezettnek megfelelően alakult.

 - Téli közfoglalkoztatás (102 fő): a pályázat alapján végezték a város téli síkosság 
mentesítését, só és adalékanyag kiszórással.  A téli munka keretében került sor az Alkotmány 
úti orvosi rendelőkhöz  tartozó elhasználódott közösségi terek (váróterem, folyosók) 
újraburkolására, festésére, nyílászárók felújítására. A leromlott állapotú mellékhelyiségek 
teljes felújítására sor kerülhetett, ami burkolatcserét és festést, valamint új szaniterek 
beépítését jelentette. Kialakításra került továbbá egy új WC-kézmosó helyiség a személyzet 
részére. Többletfeladatként jelentkezett, hogy a váróhelyiség leválasztásával egy Baba-mama 
klub helyisége is kialakításra került.  A programban összesen 100 fő közfoglalkoztatott került 
alkalmazásra.

 - Vízelvezetés, patakmedrek rekonstrukciója (102 fő): a pályázat négy - Ózd belterületén 
áthaladó –  patak tisztítási és kotrási munkálatait tartalmazta. A patakok rekonstrukciós 
munkái a 2011. évre tervezhetőtől hosszabb időtartamot igényelnek, így az elmúlt évben a 
patakok növényzettől való megtisztítása, illetve az iszapkotrás, hordalék eltávolítás döntő 
részének megvalósítása lehetett a tervezett munka. Ennek folytatásaként a burkolat javítások, 
helyreállítások 2012. évben kerülhetnek elvégzésre.
* Szenna patak: a növényzet irtása teljesen elkészült, a patakmeder tisztítása kész, a kitermelt 
iszapot lerakóhelyre szállították. 
* Dobó patak: a növényzettől való megtisztítás és a hulladékeltávolítás elkészült. Ugyancsak 
elkészült a patakmeder kotrása és a kitermelt iszap elszállítása. 
* Ózd patak: a hulladék és növényzeteltakarítást 1 300 m hosszban végezték el. A patakmeder 
kotrása és az iszap elszállítása mintegy 300 m hosszban készült el. 
* Hódos patak: a leghosszabb patak, amely a pályázatban szerepel. A növényzetirtás és a 
hulladék eltávolítás 2 800 m hosszban,a  patak kotrását 400 m-es szakaszon végezték el.
A fenti munkákhoz összesen 101 fő közfoglalkoztatott került alkalmazásra.

 - Hulladékkezelés (10 fő): a város belterületén az illegális hulladéklerakók felszámolását 
folyamatosan 10 fő végezte. Az ÓHG Kft.  által  elszállított hulladék mennyisége jelentős 
nagyságrendű volt: 492,5 köbméter. A tevékenység által jelentősen javult a város tisztasága. 
Sajnos az illegális hulladéklerakók kialakulása  az elszállítással nem volt megállítható, mert 
volt olyan terület, ahol a hulladék két hét alatt „újraképződött”, és ismételten vissza kellett 
térni ugyanarra a terültre a közfoglalkoztatottaknak, a feladat ismételt elvégzése érdekében.

Az  Ózdszolg  Nonprofit  Kft.  a  2011.  évben  megvalósítandó  Startmunka mintaprogram 
keretén belül 64 fő közfoglalkoztatásához kapott támogatást, amelyből finanszírozták a bér és 
járulék  költségeket,  valamint  a  program megvalósításához  szorosan  kapcsolódó  közvetlen 
költségeket. Mint közfoglalkoztató, hatósági szerződésekben vállalt kötelezettséget az alábbi 
projektek megvalósítására: 
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 - Leendő ültetvények földterületeinek előkészítése 100 hektáron (43 fő):  a hosszú távú 
működtetésre  tervezett  projekt  végső  célja  ültetvény-rendszer  kialakítása  biomassza  alapú 
energiaforrást biztosító dugványok telepítésével.

 -  Biomassza  alapú  energiatermeléshez  terület  előkészítése  (21  fő):  a  lágyszárú 
növénymaradványok  felrakása  és  komposztáló  telepre  történő  elszállítása,  az  ingatlanon 
található  épületek  közvetlen  környezetének  takarítása,  az  épületek  megközelíthetőségének 
lehetővé tétele.

5.) A közfoglalkoztatás szervezésében résztvevők kapcsolatrendszere, a program 
megvalósításának személyi feltétele

A  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó  foglalkozás-egészségügyi  vizsgálat  végrehajtása 
érdekében Ózd város Jegyzője a  B.-A.-Z.  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központja, 
valamint a WORK MED Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. és az Almási Balogh Pál 
Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. között ún. háromoldalú együttműködési 
megállapodás került aláírásra 2011. januárjában.  

A Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása szerint 2011. évben Ózd város vonatkozásában 2149 
fő kiközvetített  álláskereső  személy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatára került sor, 
amelyért 4 M Ft került kifizetésre a szolgáltatók számára a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja által.

Ózd város Önkormányzata 2011. február hónapban KSZM/11221-2011. számon pályázatot 
nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz, melynek eredményeként 2011. év 
április 1-től szeptember 30-ig összesen 22 fő közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása 
érdekében 15 M Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. A foglalkoztatás-szervezők 
feladata szinte valamennyi területen a munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése volt. E hat 
hónapos támogatást követően az OFA  újabb pályázatot nem hirdetett.
A pályázat zárását követően a munkairányítóként foglalkoztatott közfoglalkoztatás-szervezők 
munkájára továbbra is szükség volt. Továbbfoglalkoztatásuk finanszírozásának egy része a 
novemberben induló Startmunka-program keretén belül alkalmazható irányítói bérkeretből 
biztosították  a  munkáltatók. A támogatási összeg és a munkaszerződések szerinti 
bérkülönbözetből felmerült többletköltséget 2011. december végéig az Önkormányzat 
átvállalta, amely összesen 941 E Ft volt.

6.) A munkáltatók tapasztalatai, észrevételei 

Közfoglakoztatáshoz     kapcsolódóan     megfogalmazott     kritikai     észrevételek  

Év elején a rövid időtartamú közfoglalkoztatás indulásakor jelentkeztek nehézségek. Ennek 
oka volt  egyrészt, hogy a kiközvetítés,  a  létszámfelvétel, a  foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatok elvégzése egy időben, nagy létszámban jelentkezett  (több,  mint  háromszáz főt 
kellett  volna  egy hét  alatt  munkába  állítani). Másrészt a munkavállalók jelentős  részéről 
elutasítás volt tapasztalható a rövid időtartamú munkalehetőség, ebből adódóan az alacsony 
munkabér miatt. 
Mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról problémát jelentett a rövid időtartamú 
foglalkoztatás, mert mire a közfoglalkoztatott dolgozók megismerték az intézmények 
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munkamenetét, illetve az intézmények dolgozói, a gondozottak, az oktatási intézmények 
esetében pedig a gyermekek a munkavállalót, addigra lejártak a munkaszerződések, ismét új 
munkaerő kiválasztására került  sor,  akiket újra és újra be kellett tanítani az adott 
munkafeladat elvégzésére. 

A heti bérkifizetés a közfoglalkoztatottak körében kedvezőtlen fogadtatásra talált. A havi 
bérek négy részletben történő kifizetése – figyelembe véve a közfoglalkoztatottak egyébként 
is alacsonyabb bértételeit –  növelték a megélhetési gondjaikat, és azok esetében sem teszi 
lehetővé az  adott  időben –  jellemzően  hónap  elején   –  jelentkező (pl. rezsi) költségek 
kifizetését, akik erre egyébként képesek  lennének. Ugyanakkor  jelentős adminisztrációs 
többletterhet ró a munkáltatókra is a bérelszámolás heti rendszere.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási rendszer  nem tartalmazza az Munka 
törvénykönyve szerinti műszakpótlékok, túlóradíjak, szakképzési hozzájárulás, valamint az 
1/3-os táppénz-hozzájárulás elszámolását, így ezek kifizetése a munkáltatót terhelte.  A 
feszített, szűkre szabott intézményi költségvetés mellett terhet jelentett a munkáltatók számára 
a betegszabadságon lévő közfoglalkoztatott munkavállalók táppénzének kifizetése is.

A segédmunkások munkamorálja sajnos nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után, többen 
kizárólag többszöri szóbeli figyelmeztetés után voltak hajlandóak a minimális munkavégzésre 
is. Ez a probléma elsődlegesen a Város-  és  Sportlétesítmény-  üzemeltető  Intézmény 
munkavállalói körében merült föl.

Közfoglakoztatáshoz     kapcsolódóan     megfogalmazott     pozitív     vélemények  

Fontos eredménynek minősül, hogy a közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek 
enyhítették a munkaerő piaci feszültségeket, a közfoglalkoztatásba bevont személyek 
visszakerültek az aktív munkavállalók körébe, így megélhetési esélyeik javultak.

Összességében megállapítható, hogy az intézmények által közfoglalkoztatásban  tervezett 
feladatok legnagyobbrészt teljesültek, a programok céljukat elérték, a munkák a tervezettnek 
megfelelően elkészültek. A közfoglalkoztatásban résztvevők  értelmes, értékteremtő munkát 
végeztek, amely egyébként kiemelten nagy hangsúlyt kapott 2011-ben. A támogatásból 
beszerzett gépek, eszközök jelentős segítséget nyújtottak a hatékony, eredményes 
munkavégzéshez, és a program befejezését követően is tovább segítik a munkáltatók 
feladatellátását. 

A programban olyan tevékenységek valósulhattak meg, amelynek eredményeit (lakás, 
intézmény felújítások, park és közterület gondozás stb.) a város valamennyi lakója élvezhette. 
Általános tapasztalat, hogy a hosszabb időtartamú, 8 órás munkaidőben foglalkoztatottak 
hatékonyabban és lelkiismeretesebben végezték munkájukat. 
A közfoglalkoztatás minden területen segítette az intézményeket feladataik hatékonyabb 
ellátásában. Az intézmények által készített 2011. évi beszámolókban kiemelésre került  (pl.: 
oktatási intézményeknél, ÓMI-nál, kistérségi intézményeknél, valamint a Polgármesteri 
hivatal esetében),  hogy a közfoglalkoztatásban  résztvevők munkáját a lelkiismeretes, 
alaposságra, pontosságra törekvő munkavégzés jellemezte. Hamar beilleszkedtek a 
munkaközösségbe, igyekeztek munkájukat legjobb tudásuk szerint elvégezni, az elvárásoknak 
megfelelni.
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A közfoglalkoztatás támogatási-elszámolási rendszere összességében kedvező volt. Az 
intézmények likviditását nem nehezítette, hiszen a pályázatban opcionálisan megjelölhető 
kérésre a működési támogatás előzetesen átutalásra került, illetve a pályázók előleget 
kaphattak a közfoglalkoztatottak bér- és járulékköltségeire is. 

Az intézményi beszámolókban markánsan megfogalmazódott, hogy feladatellátásuk körében 
2011. évben is nélkülözhetetlen volt a közfoglalkoztatás, amely nagymértékben hozzájárult az 
intézmények szakmai munkájának hatékonyabbá tételéhez, a nyújtott szolgáltatások 
színvonalának emeléséhez.

Ugyanakkor a közfoglalkoztatás új rendszerében kiemelt fontosságú volt az Önkormányzat, a 
Munkaügyi Kirendeltség és a munkáltatók közötti szoros, folyamatos együttműködés, amely 
jelentősen hozzájárult a közfoglalkoztatás sikeres szervezéséhez.

Összefoglalva elmondható, hogy a 2011. évben megvalósult közfoglalkoztatás jelentős 
mértékben hozzájárult  mind a város-üzemeltetés megfelelő ellátásához, mind pedig a 
különböző ágazatok intézményei által nyújtott közszolgáltatások magasabb színvonalú 
biztosításához. 


