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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának Foglalkoztatási 

Osztálya (továbbiakban: foglalkoztatási osztály) kiadta a 2023. évi járási startmunka 

programok tervezési segédletét.  

 

I. Alapelvek a 2023. évi közfoglalkoztatási programokban 

 

A közfoglalkoztatási programok működtetését 2022-ben is egyértelműen és alapjaiban 

befolyásolta a nyílt munkaerőpiac helyzete. A munkaerő kereslet növekedése mellett, 

összességében a munkaerő kínálat stagnálása, csökkenése volt jellemző az elmúlt év 

hasonló időszakához viszonyítottan, amely a munkaerőpiac feszesebbé válását 

eredményezi. A közfoglalkoztatásban is jelentősen tapasztalható munkaerőhiány főleg 

a szakmunkás végzettséggel rendelkezők tekintetében kimagasló, ugyanakkor az 

álláskeresők jelentős része továbbra is szakképzetlen, motiválatlan, mentális, szociális, 

vagy egészségügyi hátrányokkal küzd.  

 

Ennek megfelelően a 2023. évre kiadott direktívák alapján a járási startmunka 

programok alapvető célja továbbra is az elmúlt években kialakított kapacitások 

fenntartása és működtetése. Új tevékenység, területbevonás, új növényi kultúrák 

telepítése, új ötletek, új kezdeményezések megvalósítása a 2023. március 1-jétől induló 

programok esetében nem támogathatóak. 

 

Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére a 2023. március 1-jétől induló programok 

esetében nincs lehetőség. 

 

A közfoglalkoztatási átlaglétszám adatok számításának bázis időszaka – a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően – a mindenkori tárgyév március 1. és szeptember 30. közötti 

időtartama. Az átlaglétszámtól magasabb létszámot kizárólag indokolt esetben, a járási 

hivatal hozzájárulásával lehet tervezni. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

esetében a referenciaidőszak alatt, a helyi sajátossági programokban foglalkoztatott 

létszám 15 fő volt.  

 

A Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási programokban alapvetően azokat a célokat, 

tevékenységeket javasolja támogatni, amelyek más forrásból – például Magyar Falu 

Program, egyéb vidékfejlesztési programok – nem finanszírozhatók. 

 

Az elmúlt években a munkaerőpiacon bekövetkezett változásokra tekintettel a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.) a 2022-es évben 

megvalósított közfoglalkoztatási programjainak folytatását tervezi. A pályázat 

benyújtása az NKft. részére továbbra is lehetséges, mivel 100%-ban önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet. 
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II. A támogatott programelemek köre  

 

A 2023. évre szóló START közfoglalkoztatási program főbb jellemzői a változások 

figyelembevételével: 

 

• 2023. március 1-jétől három, a mezőgazdasági, a helyi sajátosságokra épülő és a 

szociális program indítható, amely magába foglalja a belvíz-elvezetés, 

mezőgazdasági utak rendbetétele, bio és megújuló energiafelhasználás, 

közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolására 

irányuló tevékenységek. 

• A helyi sajátosságokra épülő programelem fajlagos költsége 130.000,- Ft/fő/hó, 

a szociális elemnél 120.000,- Ft/fő/hó 

• A startmunka programok létszámának tervezésekor figyelembe kell venni a 

korábbi programok 2022. március 1. és 2022. szeptember 30. közötti 

átlaglétszámát, illetve a tervezett tevékenységek optimális létszámigényét. 

• A START programok min. 5 fővel indíthatóak. 

 

III. A programok időtartama 

 

A programok 2023. március 1-jétől 2024. február 29-ig tervezhetőek. Ezen programok 

támogatási időtartama a Rendelet 4. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 12 hónap lehet. 

 

A 2023-as éveben indítandó START programok 

 

Program neve Időtartama 
Létszám 

(fő) 

Létszám 

feltöltöttség 

(%) 

Járási Startmunka 

mintaprogram, 

Helyi sajátosságokra épülő 

program 

1. Térkőgyártás és                  

2. Csemetekert 

2023.03.01. – 

2024.02.28. 
15 100% 

 

A két programelemből még jelenleg is mindkettő fut. 

 

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program 

 

A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programot több egymáshoz kötődő 

kisebb programelem alkotja. A tervezett programelemek:  

- térkőgyártás, 

- csemete- és növénykert kialakítása.  

 

Mindkét programelem tervezése során az NKft. figyelembe vette az önkormányzat 

járda- és faállományának felújítására irányuló jövőbeni elképzeléseit, terveit és igényeit. 
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A tervezési segédlet alapján a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 

2023. március 1. napjától indítható és 12 hónap időtartamban tervezhető. A program 

támogatottsága 100%-os, és fajlagos költsége 1 főre vetítve nem haladhatja meg a 

130.000, - Ft/hó költséget. 

 

A tervezett létszám a programelemek összességére nézve: 15 fő. (7+1 fő a 

térkőgyártásra, illetve 7 fő a csemetekertbe) 

• A programelemeket tekintve a térkőgyártás létszáma és a hozzá tartozó 

eszközigények a 2023. évben is úgy kerülnek meghatározásra, hogy a program 

során mintegy 700 m2-re elegendő térkő legyártható legyen, melyet az 

önkormányzat a 2023-ra tervezett járdaprogramjában is fel tud használni.  

• A második programelemben a 2021. évben egy csemete- és növénykert alapjait 

raktuk le, a cél nem változott. A csemetekertben, olyan fa- és cserjefajok kerültek 

beültetésre, mely fajok illeszkednek az önkormányzat fafelújítási programjának 

tervezetébe, őshonosok és ahonnan a kivágott vagy kivágásra szánt faegyedek 

pótlása megoldható. A csemetekertben nevelni kívánt fa és cserjefajok 

elültetésével az önkormányzat eleget tud tenni a fás szárú növények védelméről 

szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltaknak. A 2021-2022. 

évben 1100 db csemetét ültettünk be. A jelenlegi darabszám a 2023. évben a 50 

darabbal növelhető. A csemete és növénykert megvalósítási helyszíne az 

önkormányzat tulajdonában lévő, 2020. január 1-jei hatállyal az NKft. 

vagyonkezelésébe átadott 4591 hrsz.-ú, Radnóti utcai földterület. A 

vagyonkezelési jog időtartama az NKft. részére mindaddig fennál, míg állami 

támogatásból programot tud a hasznosítására indítani. 

 

A véglegesített kérelem benyújtási határideje 2023. január 13-a. Amennyiben a 

fenti határidőt a közfoglalkoztató nem tartja be, úgy a foglalkoztatási osztálynak a 

kérelmet el kell utasítania. 

 

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Az előterjesztés készítésekor a 2023. évben indítandó hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatással kapcsolatosan elegendő információ még nem áll a 

rendelkezésünkre. Az előző évek tapasztalatai alapján azonban várható, hogy a 

foglalkoztatási osztály ki fog írni pályázatot a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 

is. A program sajátossága, hogy 12 hónapos időtartamra lehet pályázni és támogatottsági 

mértéke 75%. Szintén a korábbi évek tapasztalata, hogy a program lejárta után ismét 

lehetőség nyílik új pályázat benyújtására hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatásra. 

Amennyiben a pályázat kiírásra kerül, az NKft. - tekintettel a bevezetőben leírt nyílt 

munkaerőpiaci változásokra - maximum 5 fő foglalkoztatását kívánja ebben a formában 

megvalósítani. Foglalkoztatnánk többet is, mert a közterületeken igény lenne rá, de a 

feltöltöttségi számok alapján erre nem lesz lehetőség. 
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Létszám 

(fő) 

Időtartam 

(hónap) 
Bérköltség Támogatás (75%) Önrész (25%) 

1 főre 

vetítve 
1 100.000,- Ft 75.000,- Ft 25.000,- Ft 

5 főre 

vetítve 
12 6.000.000,- Ft 4.500.000,- Ft 1.500.000,- Ft 

 

A fenti táblázat mutatja a program összes bérköltségét, melyhez a szükséges önerő 

1.500.000,- Ft, amennyiben a közfoglalkoztatási bérek a 2023. évben nem emelkednek. 

A hosszabb időtartamú foglalkoztatási program csak akkor tud megvalósulni, ha az 

önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően vállalja az önerő finanszírozását. A 

program elengedhetetlen a város rendezettségének a fenntartásához (zöldterület-kezelés, 

szemétszedés, stb.), valamint magas szinten képes támogatni az önkormányzat, mint a 

feladatok ellátásáért és a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervezet 

jövőbeni fejlesztési terveit. 

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi közfoglalkoztatási 

programjainak támogatásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. helyi sajátosságokra épülő – járda- és 

térkőgyártásra, illetve csemete- és növénykert kialakítására irányuló – 

közfoglalkoztatási programjának 2023. évi folytatását, illetve a program támogatása 

iránti kérelem benyújtását. 

2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjának 2023. évi folytatását, illetve 

a program támogatása iránti kérelem benyújtását.  

3. A Képviselő-testület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 

megvalósításához szükséges önerőt biztosítja a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részére, és erre a célra 1.500.000,- Ft keretösszeget különít el az 

önkormányzat 2023. évi költségvetésében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő biztosításával összefüggő 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  2022. december 20. – a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Városüzemeltetési Iroda 

 

  Vida Tamás ügyvezető 

  Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 


