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ELŐSZÓ
2014. szeptember hónapban a Békés (09.09.), a
Baranya (09.24.), a Borsod-Abaúj-Zemplén (09.26.),
a Nógrád (09.26.) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei (09.27.), október hónapban pedig a Tolna
Megyei Kormányhivatalok a polgármesteri hivatalok
és a munkaügyi központok közreműködésével
„Közfoglalkoztatási kiállítást” szerveztek. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a kiállításnak Tarpa község
adott otthont a XI. Szatmár-Beregi Szilvanapok
keretében. Békés megye szervezésében további négy
Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-NagykunSzolnok megye települései is bemutatkozhattak.
A rendezvény lehetőséget adott több település (Baranya
megyében 101 település, Békés megyében 75 település,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 114 település és
11 más szervezet, Nógrád megyében 26 település,
Szabolcs-SzatmárBereg megyében 20 település,
Tolnában 31 település és egy országos közfoglalkoztató)
számára, hogy bemutathassák a startmunka
mintaprogramok eredményeként előállított
termékeiket és nem utolsó sorban azt, hogy
a programokban végzett értékteremtő tevékenységük
a helyi közösségek javát szolgálják.
A technikai eszközök iránt érdeklődők megtekinthették
a program során vásárolt gépeket, így pl. traktorokat
és tartozékait, gödörfúrógépeket, dróthálókészítő
gépet, betonelem készítőt, fűkaszákat és egyéb
kisgépeket. Egyéb értékteremtő munka keretében
előállított ipari termék - úgymint beton- és térburkoló
elemek, asztalosipari termékek, virágládák, padok,
buszmegállók, kerítéselemek, utcai bútorok, ajtók,

ablakok, textilipari termékek, szőttesek, munkaruházati
termék is bemutatásra kerültek.
Gyakorlati bemutatókon megismerhették
a közfoglalkoztatás keretében zajló színes
tevékenységeket. Láthattak többek között biomassza
előállítást ágaprítással, molnárkalács sütést,
kárpitosmunka bemutatót, kosárfonást, szövést,
savanyítást, befőzést, tésztakészítést.
A helyszíneken a kóstolók mellett színes programok
is várták az odalátogatókat. A kiállítások elsődleges
célja az volt, hogy a rendezvényen keresztül a lakosság
széles körben is megismerhesse a közfoglalkoztatási
programok keretében végzett innovatív munkát, az új
közfoglalkoztatási rendszer kézzelfogható eredményeit.
A különböző kiállítók által felvonultatott termékek
nem csak azt a célt szolgálták, hogy bemutassák, mit
értek el a települések, de kiváló alkalom volt a tanulásra
is. Egymástól sok ötletet leshettek el, tapasztalatokat
cserélhettek és a megvalósításhoz is tanácsot kaphattak
az érdeklődők.
A kiállításoknak pozitív visszhangja volt mind
a polgármesterek, mind az odalátogatók, mind a
sajtó részéről. A cél, hogy a közfoglalkoztatás pozitív
propagandát kapjon, a foglalkoztatók ismereteiket
bővítsék, megvalósult.
A fenti tapasztalatok alapján a jövőben is fontos
szerepet szánunk a közfoglalkoztatás ilyen irányú
bemutatásának, amely kiváló lehetőséget biztosít az új
típusú, értékteremtő közfoglalkoztatás bemutatására.

Békés Megye
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Regionális Közfoglalkoztatási Kiállítás
Békéscsaba, 2014. szeptember 09.

1. A rendezvény célja, jellemzƅi és eredményei
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szervezésében – immár második
alkalommal – 2014. szeptember 09. napján került megrendezésre a Közfoglalkoztatási
Kiállítás, amely ebben az évben már regionális formában zajlott.
A rendezvény célja:
x Lehetƅséget teremteni a közfoglalkoztatásban érintett önkormányzatok számára a
kistérségi startmunka mintaprogramok keretein belül elƅállított termékek
bemutatására.
x Minél látványosabb keretek között népszerƾsíteni az új típusú közfoglalkoztatási
programok innovatív elemeit és elért eredményeit.
x Az elmúlt évi rendezvény regionálissá bƅvítése, lehetƅséget teremteni a négy
szomszédos megye – Bács-Kiskun-, Csongrád-, Hajdú-Bihar- és Jász-Nagykun-Szolnok
megye – több településének, hogy bemutathassák az értékteremtƅ közfoglalkoztatás
keretein belül elƅállított termékeiket.
x A lakosság körében a korábbi években a közfoglalkoztatással kapcsolatosan kialakult
negatív sztereotípiák csökkentése, vagyis erƅsítsük azt a tényt, hogy a 2011-tƅl
elindult
értékteremtƅ
közfoglalkoztatási
mintaprogramokban
dolgozó
közfoglalkoztatottak valóban értékeket és a közösség számára hasznos termékeket
állítanak elƅ.
x Megteremteni annak a lehetƅségét, hogy a megyék és a települések ötleteket
gyƾjtsenek új, ugyanakkor máshol már kipróbált és eredményesen mƾködƅ
programok indításához.

A rendezvény jellemzƅi:
x A rendezvény helyszíne az idei évben is Békéscsabán az impozáns és a város
legfrekventáltabb helyén található Szent István tér volt.
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x A kiállítás alapterülete több, mint 3600 m2 volt, ahol 9 járásba szervezve mutatkoztak
be Békés megye kiállító települései, valamint további 4 standon a társ-megyék
önkormányzatai.
x A közfoglalkoztatás eredményei összesen 90 kiépített standon kerültek bemutatásra,
mely mellett 13 állatsimogató is várta az érdeklƅdƅket. Az elmúlt évhez képest
újdonságnak számított, hogy idén a kiállító standok – a Belügyminisztérium
támogatása mellett és nagyon komoly helyi összefogással – a Békés megyében
megvalósuló közfoglalkoztatási programok keretében, a közfoglalkoztatottak keze
által készültek el.
x A járásokban 58 békés megyei, valamint 17 szomszédos megyei, tehát összesen 75
település mutatkozott be. Volt olyan önkormányzat, amely a település csárdájának
kicsinyített másában, míg egy másik, a helyszínen épített fogadójában várta az
érdeklƅdƅket.
x Igyekeztünk a közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységek minél interaktívabb
bemutatásával a korábban kialakult társadalmi elƅítéleteket felszámolni, így a
látványos standok mellett a látogatók megismerhették egyebek mellett a seprƾkötés,
a tésztakészítés, a szƅnyegszövés, a drótfonás, a savanyítás, az olajpréselés, a
fƾszernövény termesztés, a befƅzés, az ágaprítás, sƅt a biotégla készítés fortélyait is.
x A tevékenységek bemutatása mellett kiállításra kerültek a közfoglalkoztatás
keretében beszerzett és munkavégzésre használt traktorok, fƾkaszák, drótfonó
gépek, továbbá egy markoló és egy olajprés gép is.
x A kiállítás expo jellégét erƅsítette, hogy szinte valamennyi kiállítónál zöldségek,
gyümölcsök széles kínálata várta az érdeklƅdƅket, akik ételkóstolókon is részt
vehettek.
x A színpadon egész napos zenés programok színesítették a rendezvényt, ahol
többnyire a kiállító települések zenekarai, néptáncosai, óvodás és mazsorett
csoportjai léptek fel. A fellépƅk között szép számmal megtalálhatóak voltak a
hétköznapokban a különbözƅ közfoglalkoztatási programokban részt vevƅ elƅadók.
x A kilátogató gyermekek körében nagy sikert arattak az állatsimogató helyszínek, ahol
a programok keretében tenyésztett állatok közül láthattak juhot, kecskét, malacokat,
libát, kacsát, kopasznyakú tyúkot, nyulakat.
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2. A rendezvény fontosabb eseményei
2.1. A rendezvény megnyitója
Az aranyminƅsítésƾ, nívódíjas Csökmƅi Tücsökzenekar és az idén megrendezett I. Mazsorett
világbajnokságon aranyérmet szerzett Mezƅberényi mazsorett tánccsoport elƅadását
követƅen a Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást és Konferenciát Dr. Hoffmann Imre a
Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelƅs helyettes államtitkára, Gajda Róbert a Békés
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a rendezvénynek otthont adó Békéscsaba
Megyei Jogú Város alpolgármestere Hanó Miklós, és dr. Nagy Ágnes a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója nyitotta meg.

1. ábra Gajda Róbert köszöntƅje

Gajda Róbert, Békés megye kormánymegbízottja köszöntƅjében hangsúlyozta, hogy Békés
Megyében az országos átlagnál is több a munkanélküli ezért a közfoglalkoztatásra nagy
szükség van. A Közfoglalkoztatási Kiállítás az önfenntartásról és az értékteremtésrƅl szól. A
kiállított termékek bizonyítékai az értékteremtésnek, és annak, hogy kellƅ elhatározással,
kreativitással és munkával mi mindent lehet létrehozni, megtermelni, akár a
közfoglalkoztatás keretein belül.
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes
államtitkára megnyitójában kiemelte, hogy a közfoglalkoztatás jelentƅsen hozzájárul ahhoz,
hogy a segélyalapú társadalmat felváltsa a munka alapú.
2011-ben az indulás évében a kormány 64 milliárd forintot irányzott elƅ közfoglalkoztatási
programokra. Az erre szánt összeg évrƅl évre nƅtt, 2014-ben már 231 milliárd forintot
hagytak jóvá erre a célra. Idén országos szinten havi mintegy 200 ezer fƅ álláskeresƅ
folyamatos, napi 8 órás foglalkoztatását valósítják meg ebbƅl a forrásból. 2011-ben a
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közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer
volt, 2013-ban pedig már meghaladta a 398 ezer
fƅt. Az idén augusztus 20-ig 307,7 ezer ember
dolgozott
a
közfoglalkoztatásban.
A
legsikeresebbek és népszerƾek a kistérségi
startmunka mintaprogramok, amely abból is
látszik, hogy 2011-ben 480 önkormányzat
csatlakozott
a
programokhoz,
2014.
augusztusában viszont számuk már 1724-re nƅtt.
Szólt arról is, hogy a közfoglalkoztatási
munkavégzés az egyénre vonatkozóan számos
más területen is kedvezƅ lehetƅségeket teremt.
Nem hanyagolható el az sem, hogy az
értékteremtƅ közfoglalkoztatás a hosszú ideje
munka nélkül lévƅk esetében, lehetƅséget nyújt
a teljesítmény sikerének átélésére.
Az elindított projektek közül a mezƅgazdasági
projektek a legsikeresebbek, de megítélése
szerint valamennyire büszkék lehetünk.

2. ábra Dr. Hoffmann Imre a

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és
Gratulált a szervezƅknek a kiállításhoz és
Vízügyi
helyettes államtitkárának köszöntƅje
további jó munkát kívánva, biztosította a
jelenlévƅket arról, hogy a Belügymisztériumra a jövƅben is számíthatnak, a
közfoglalkoztatáshoz továbbra is minden erƅt és eszközt, valamint pénzügyi erƅforrást
rendelkezésre fognak bocsátani.

Ezt követƅen Hanó Miklós, Békéscsaba Megyei
Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a
megjelenteket, aki örömét fejezte ki, hogy ennek az
egyedülálló kiállításnak ismét Békéscsaba megújult
fƅtere adhat otthont. Méltatta a közfoglalkoztatás
sikerét, hangsúlyozta annak eredményeit és
házigazdaként büszkén beszélt Békéscsaba
közfoglalkoztatásban betöltött szerepérƅl is.

3. ábra Hanó Miklós Békéscsaba Megyei
Jogú Város alpolgármestere
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2.2. Sajtótájékoztató

A Regionális Közfoglalkoztatási Kiállítás megnyitója után Dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, Gajda Róbert kormánymegbízott, valamint dr.
Nagy Ágnes igazgató tartott sajtótájékoztatót a Szent István téren található Nádor étteremben, ahol
a helyi- és az országos média számos résztvevƅje képviseltette magát. Az összefoglaló anyag utolsó
fejezetében válogatás található a kiállítást követƅen megjelent cikkekbƅl, híradásokból.

4. ábra Sajtótájékoztató

2.3. A kiállítás

A több mint 4 000 fƅt számláló kiállítás keretében 3 600 négyzetméteren 58 Békés megyei
önkormányzat és 17 szomszédos megyei önkormányzat mutatta be a kistérségi startmunka
mintaprogramokban megvalósított értékteremtƅ tevékenységeit. Dr. Hoffmann Imre
helyettes államtitkár úr, Gajda Róbert kormánymegbízott úr és dr. Nagy Ágnes igazgató
asszony kíséretében minden egyes standot meglátogatott és elismerését fejezte ki mind az
önkormányzati dolgozók, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére. A járásonként kialakított
„falvak”-ban többnyire a mezƅgazdasági programelem keretében készített különbözƅ
zöldség és gyümölcs kompozíciók, valamint a téli- és egyéb értékteremtƅ és a helyi
sajátosságokra épülƅ programelem termékei voltak megtekinthetƅek. A késztermékeken
kívül az érdeklƅdƅk betekintést nyerhettek többek között a seprƾkészítés, a drótfonás, a
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biotégla készítés, a tésztagyártás, szƅnyegszövés, olajpréselés valamint a tartósítás
fortélyaiba is. Akik pedig kedvet kaptak mindezek személyes kipróbálására – a helyszínen
erre is lehetƅség nyílt.

5. ábra Látogatás Gyula város kiállítóhelyén
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6. ábra Okányi száraztészta készítés bemutatása

7. ábra Csorvási seprƾkötés bemutatása
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8. ábra Sarkad város kiállítása

9. ábra Tarhos község savanyúságai
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10. ábra Magyarbánhegyes község kiállítása

11. ábra Kétegyháza Nagyközség kiállítása
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12. ábra Tótkomlós város kiállítása

13. ábra Füzesgyarmat város gyógynövénytermesztés
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14. ábra Biharugra község savanyítás

15. ábra Dévaványa város szönyegszövés bemutatása
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16. ábra Benépesült a Szent István tér

17. ábra Kondoros város bábelƅadása
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A társmegyék bemutatkozása (18-20. ábra)
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2.4. Színpadi produkciók

A kiállítást a színpadon látványos, szórakoztató programok színesítették. A fellépƅk Békés
megye számos településérƅl, illetve a Hajdú-Bihar megyei Pocsaj településrƅl érkeztek.
Valamennyien a települések saját mazsorett-, illetve néptánc csoportjai, népdalkörei,
citerazenekarai, óvodásai, társastáncosai voltak. Több közfoglalkoztatottakból álló amatƅr
együttes is fellépett (pl. a Domino együttes Magyardombegyházról, a Sarkadi Café duó, Lili és
Angi Kétegyházáról). Nagy sikert aratott a Kétegyházáról érkezett sérült fiatalokból álló
csoport könnyƾzenei mƾsora, melyet gitárkísérettel adtak elƅ. Az elƅadók a jó hangulat
mellett gondoskodtak településeik hagyományƅrzƅ és kulturális értékeinek bemutatásáról is.
Különösen nagy érdeklƅdés övezte a színpadi divatbemutatót, ahol a Szent Györgyi Albert
Szakközépiskola diákjainak részvételével kerültek bemutatásra az értékteremtƅ
mintaprogram keretében elƅállított munkaruhák, népviseleti öltözékek.

21. ábra Színpadi produkció

22. ábra Divatbemutató az értékteremtƅ programban készített munkaruhákból
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23. ábra Színpadi produkció

24. ábra A Csökmƅi Tücsök Zenekar produkciója

A kiállítás nagy élményt nyújtott a kilátogató óvodások, iskolások számára is. Kipróbálhatták
a traktorokat, egyéb munkagépeket, lovaskocsikázhattak valamint megismerkedhettek és
megsimogathatták a kecskéket, birkákat, nyulakat és láthattak ƅshonos kopasznyakú tyúkot
is.
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25. ábra Traktor bemutató

26. ábra Lovaskocsikázás
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27-28. ábra Állatsimogató
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3. Az értékteremtƅ kistérségi startmunka mintaprogramok eredményei
Békés megyében
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kifejezett célja a Békés megyében
2011-ben elindított és új keretek között mƾködƅ közfoglalkoztatási rendszer eredményeinek
bemutatása. A startmunka programokban végzett tevékenységek mindegyikérƅl
elmondható, hogy valódi értéket teremtve a helyi közösségek javát szolgálják. Megyénkben
2014-ben már 70 önkormányzat mƾködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot,
amelyek mintegy 9 100 fƅnek biztosítanak megélhetési lehetƅséget. A Startmunka
mintaprogramok keretein belül összesen 7 programelemben folyik valamilyen értékteremtƅ,
a közösség számára hasznos tevékenység.
Térségünk természeti adottságaiból eredƅen a kistérségi programelemek közül a
legnépszerƾbb a mezƅgazdasági programelem, amelyben 2014-ben már 2 400 fƅ dolgozik és
a gazdálkodás is 800 hektárt meghaladó termƅterületen folyik. Az 59 önkormányzat által
megvalósított mezƅgazdasági programelemek képzéssel párosulnak, ahol a résztvevƅk
megtanulhatják a növénytermesztés és az állattartás alapismereteit, valamint jártasságot
szerezhetnek a termények feldolgozásában és hasznosításában (pl. tartósítás) is. A kistérségi
mintaprogramok mezƅgazdasági projektjei biztosíthatják ugyanakkor az önkormányzati
intézmények helyben megtermelt friss zöldségekkel és gyümölcsökkel való ellátását is.
Tekintettel térségünk ár- és belvízvédelmi problémáira mintegy ezer fƅs közfoglalkoztatotti
létszámot érintenek az önkormányzati belvízelvezetési programok is, melyek megvalósítása
során 700 km belterületi esƅelvezetƅ rendszer kerül ez évben karbantartásra. Megyénk
úthálózata meglehetƅsen elmaradott, melyre tekintettel a köz- és mezƅgazdasági
útkarbantartási programokban mintegy 1 800 fƅ munkájának köszönhetƅen 700 km közút
és járda, míg 1100 km mezƅgazdasági földút kerül felújításra, karbantartásra. A
településképet és a lakosság közérzetét rontó illegális hulladéklerakók felszámolására
indított programokban 260 fƅ vesz részt megyénkben, tevékenységük révén 1 000 tonnát is
meghaladó engedély nélkül elhelyezett szemét és egyéb hulladék kerül összegyƾjtésre és
elszállításra.
Az utóbbi két évben – elsƅsorban a közfoglalkoztatás értékteremtƅ kritériumának való
megfelelés okán - a programok közül a hangsúly áttevƅdött a téli- és egyéb értékteremtƅ,
valamint a helyi sajátosságokra épülƅ közfoglalkoztatási programokra, ahol is az elƅbbiben
már 3 100 fƅ, míg az utóbbiban 500 fƅ közfoglalkoztatott tevékenykedik Békés megye
önkormányzatainál.
Az egyéb értékteremtés keretében számos ipari termék, úgymint beton- és térburkoló
elemek, vályogtégla, asztalosipari termékek, virágládák, padok, buszmegállók, kerítéselemek,
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utcai bútorok, ajtók, ablakok, textilipari termékek, szƅttesek, munkaruhák és még
sorolhatnánk, mennyi hasznos dolog kerül elƅállításra.
Az új típusú közfoglalkoztatási programok elsƅdleges célja, hogy az állástalan embereket
minél hamarabb visszavezessük a munka világába, ugyanakkor ezzel a lehetƅséggel jelentƅs
mértékben bƅvül térségünkben a lakosok helyben végezhetƅ munkalehetƅségeinek köre is.
További célja, hogy a munka világába visszavezetett emberek minél hamarabb újra állást
találjanak az elsƅdleges munkaerƅpiacon is, ahol pedig ez továbbra sem lehetséges, ott
szociális szövetkezeteket alakítva idƅvel önállósuljanak, összefogva saját lábukra álljanak.
Néhány számadat a közfoglalkoztatási Startmunka mintaprogramok eredményeirƅl Békés
megyében:
x Mezƅgazdasági programelem: 59 mƾködtetƅ önkormányzat, több, mint 800 hektár
mƾvelésbe vont terület, 2 440 fƅ közfoglalkoztatott
x Belvízelvezetési programelem: 34 mƾködtetƅ önkormányzat, 700 km karbantartott
belvízelvezetƅ rendszer, 1 000 fƅ közfoglalkoztatott
x Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem: 14 mƾködtetƅ önkormányzat,
1 000 tonna elszállított illegálisan lerakott hulladék, 260 fƅ közfoglalkoztatott
x Belterületi közút-karbantartási programelem: 45 mƾködtetƅ önkormányzat, 700 km
hosszon karbantartott, javított és újonnan létesített belterületi közút és járda, 1 173
fƅ közfoglalkoztatott
x Mezƅgazdasági földutak karbantartása programelem: 24 mƾködtetƅ önkormányzat,
1 100 km hosszon karbantartott mezƅgazdasági földút, 612 fƅ közfoglalkoztatott
x Téli és egyéb értékteremtƅ programelem: 58 mƾködtetƅ önkormányzat (például
betonelem gyártási, asztalos- és könnyƾipari (ruhakészítés, tésztakészítés),
épületfelújítási és karbantartási tevékenységek), 3 119 fƅ közfoglalkoztatott
x Helyi sajátosságokra épülƅ programelem: 11 mƾködtetƅ önkormányzat (például
szƅtteskészítés, helyi értékek kiállítótermének kialakítása, ajándéktárgyak készítése),
500 fƅ közfoglalkoztatott
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4. A rendezvény sajtóvisszhangja
A Regionális Közfoglalkoztatási Kiállítás komoly sajtóvisszhangot kapott a helyi és az országos
médiákban egyaránt, amelyek közül néhányat az alábbiakban szeretnénk bemutatni:
2014. szeptember 9. - mti.hu
Gazdaság-közfoglalkoztatás
Békés megyében 70 önkormányzatnál mĦködik a Startmunka mintaprogram
Békéscsaba, 2014. szeptember 9., kedd (MTI) - Békés megyében az idén hetven
önkormányzatnál mĦködik a Startmunka mintaprogram, összesen több mint 9
ezer embernek adnak munkát, a mezĘgazdasági mintaprogram a legnépszerĦbb,
megyei szinten nyolcszáz hektáron 2400 ember gazdálkodik - mondta Gajda
Róbert
Békés
megyei
kormánymegbízott
a
megyei
munkaügyi
központ
szervezésében Békéscsabán tartott közfoglalkoztatási kiállításon kedden.
A kállításon 75 település mutatja be termékeit, Békés, Csongrád, JászNagykun-Szolnok
és
Hajdú-Bihar
megyébĘl.
Gajda Róbert kiemelte, hogy a közfoglalkoztatásban az emberek értéket
állítanak elĘ, megtanulják a vidéki önfenntartó életmódot és innen nagyobb
eséllyel találnak munkát a versenyszférában. A termékeket a közintézmények
használják
fel
és
a
szociálisan
rászorulókhoz
jutnak.
A megnyitón részt vett a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért
felelĘs államtitkára, Hoffmann Imre, aki elmondta: az indulás évében a
közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer volt, 2013-ban pedig már
meghaladta a 398 ezret. Az idén augusztus 20-ig 307,7 ezer ember dolgozott
közmunkában.
Hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett:
tavaly 179 milliárd forintot különített el a programok finanszírozására, az
idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással további 4,7 milliárdot.
2014-ben átlagosan 200 ezer ember dolgozik napi nyolc órában közmunkásként.
Sikeresek és népszerĦek a kistérségi Start mintaprogramok, 2011-ben 480
önkormányzat
csatlakozott
a
programokhoz,
2014.
augusztus
20-ig
a
települések száma 1724-re nĘtt - mondta az államtitkár.
brg \ gfp \ gtr
MTI 2014. szeptember 9., kedd 16:06
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SeprĦtĘl a sajtig - közfoglalkoztatási kiállítás
Békéscsabán
Sztahovics Zsuzsa
2014. szeptember 9., kedd 12:17 Módosítva: 2014. szeptember 10., szerda 07:31

Békés mellett további négy megye mutatkozott be a békéscsabai fĘtéren kedden. A cél
elsĘsorban az volt, hogy az egyes települések megmutassák, hogyan kapcsolódtak be a
közfoglalkoztatásba, milyen értékteremtĘ munkát végeztek el, és milyen termékeket
állítottak elĘ. A rendezvény beváltotta a hozzá fĦzött reményt, sokan mutatkoztak be, és
sokan érdeklĘdtek a kiállítók, résztvevĘk iránt.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ismét megrendezte a Közfoglalkoztatási
Kiállítást, amelyen 58 Békés megyei település mutatkozott be, emellett Bács-Kiskun, Csongrád,
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye települései által megvalósított közfoglalkoztatási
programok eredményei is felvonultak, mutatva azt, hogy egy jó ötlettel, kitartással és
szorgalommal mi mindent el lehet érni, mennyi értéket elĘ lehet állítani.

Gajda Róbert - A rendezvényt két fogalommal lehet jellemezni: önfenntartás és értékteremtés. Az

önfenntartás a közfoglalkoztatást szervezĘ önkormányzatokra és a résztvevĘkre vonatkozik, akik
segély helyett munkát biztosítanak. Fontos, hogy aki akar és képes dolgozni, az találjon munkát, itt
azok a települések mutatkoznak be, akik részt vettek a közfoglalkoztatási programokban. A
kormány számára nem cél, hanem eszköz a közfoglalkoztatás, annak érdekében, hogy minél több
embert vezessenek vissza az aktív munkaerĘ-piacra, ha kell, képzésekkel – mondta Gajda Róbert,
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezetĘ kormánymegbízott köszöntĘ beszédében.
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Sok volt a kiállító is és az érdeklĘdĘ is (Galéria)

Az

értékteremtéssel

kapcsolatban

hozzátette:

a

kiállított

termékek

ékes

bizonyítékai

az

értékteremtésnek, és annak, hogy kellĘ akarattal, kitartással, kreativitással, ötlettel mi mindent
lehet elérni, elĘállítani.

Dr. Nagy Ágnes (b), Gajda Róbert, Dr. Hoffmann Imre

Megtudtuk azt is, hogy a közmunka-programban 70 település vesz részt, és 9100 embernek
biztosítanak munkalehetĘséget. A kiállításon a környezĘ kilenc régió 58 település mutatkozott be,
és fĘleg mezĘgazdasági termékeket lehetett látni, de ez nem is csoda, hiszen Békés megye
mezĘgazdasági terület. Ugyanakkor az érdeklĘdĘk láthattak varrodai termékeket, biotéglát,
betekintést kaptak a tésztakészítésbe, a seprĦkötésbe és sok egyébbe. Már másodszor rendezték
meg a közfoglalkoztatási kiállítást Békéscsabán, 2013-ban a Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja elsĘként szervezett ilyen bemutatkozó rendezvényt.
- A segélyalapú társadalmat felváltotta a munkaalapú társadalom, a kormány segély helyett
munkát kínál. A hátrányos helyzetĦ térségekben a közfoglalkoztatás az egyetlen módja az
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értékteremtĘ munkának – tudatta dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért felelĘs helyettes
államtitkár.

Értékek a kiállításon - valamennyi a közfoglalkoztatás keretében "született" (Galéria)

Hozzátette: 2011-ben 64, 2012-ben 137, 2013-ban 179, 2014-ben pedig 231 milliárdot meghaladó
forrást hagyott jóvá a kormány közfoglalkoztatásra, ugyanakkor év közben ezt 47,3 milliárddal
bĘvítették. Ennek köszönhetĘen havi átlagban 200 ezer fĘnek biztosítottak napi 8 órás
foglalkoztatást. A települések a közfoglalkoztatás keretében elĘállított termékekbĘl származó
felesleget a közétkeztetésben használták fel, illetve szociális hozzájárulásként rászorulóknak
osztották ki.

Hanó Miklós - Békéscsaba 1512 embert foglalkoztat közmunka formájában, erre 500 millió forintos

keret áll rendelkezésre, amibĘl a város önrésze 40 millió forint. A közmunkások intézményeket,
bölcsĘdét, óvodát, iskolát újítottak fel, tettek rendbe, festettek ki. A városnak van egy 2,5 hektáros
szĘlĘültetvénye, ezt is Ęk telepítették és tartják rendbe, valamint a CsabaParkot övezĘ 43 hektár
40 éves erdĘ rendbetételét is nagyrészt a közmunkások oldották meg. Mindezek mellett tavaly 3,
idén szintén 3 kilométer járdalapot készítettek, 18 utca járdáját készítették le vagy újították fel.
Így elmondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatás elérte a célját, értéket teremtett – tudatta a
megjelentekkel Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere.
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A különbözĘ kiállítók által felvonultatott termékek nem csak azt a célt szolgálták, hogy
bemutassák, mit értek el a települések, de kiváló alkalom volt a tanulásra is. Egymástól sok ötletet
leshettek a megjelentek, de a megvalósításhoz is kaptak tanácsot, hiszen mind-mind olyan termék,
ötlet és kivitelezés, ami bárhol megállja a helyét a világban - tudtuk meg.

2014. szeptember 9. - www.bekescsaba.hu

Közfoglalkoztatási kiállítás

Közfoglalkoztatási kiállítást tartottak szeptember 9 -én a békéscsabai fĘtéren, ahol Békés
mellett nég y másik megye is bemutatkozott, íg y Bács -Kiskun, Csongrád, Jász -Nag ykunSzolnok és Hajdú-Bihar meg yék mutatták meg magukat, azt, hog y mil yen módon
kapcsolódtak be a közfoglalkoztatásba.
A kiállítást Gajda Róbert kormán ymegbízott, dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért
felelĘs hel yettes államtitkár, Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere és dr. Nag y
Ágnes, a Békés Meg yei Kormán yhivatal Munkaüg yi Központjának igazgatója n yitott meg.

Néhány fontos adat Békéscsaba önkor mányzatának közfoglalkoztatási programjáról:
2011. január elsejétĘl a korábbi közfoglalkoztatási formákat egy egységes közfoglalkoztatási
rendszer váltotta fel.

A közfoglalkoztatásban résztvevĘk száma, az önkormányzati önrész és az állami támogatás az
alábbiak szerint alakult a 2009 - 2014. október 31. közötti idĘszakban.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatásának fĘbb adatai
2009-2014 október 31. közötti idĘszakban
2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ)
Támogatási összeg (e Ft)

Önkormányzati önrész (e Ft)

Összesen (e Ft):

850

1047

1031

923

1117

2014. október
31.-ig
1512

242 894 479 449 198 010 175 025 522 375

506 412

22 789

34 548 28 256

40 731

265 683 512 058 228 747 209 573 550 631

547 143

32 609 30 737

Békéscsabán
a
közfoglalkoztatás
szervezése,
az egyes
programelemek,
feladatok
meghatározása a városfejlesztés céljaival és a lakosság részérĘl megjelenĘ szükségletekkel
összhangban történik. A közfoglalkoztatás során két fontos cél elérésére törekszünk. Egyrészt a
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foglalkoztatottak olyan munkát végezzenek, amely a város fejlĘdését, az itt élĘ emberek
életminĘségének
javítását
szolgálja
azzal,
hogy
értéket
teremt,
másrészt
a
közfoglalkoztatásban résztvevĘk éppen ezért fontosnak, a tár sadalom aktív tagjának érezzék
magukat és ez segítse Ęket a nyílt munkaerĘpiacon való elhelyezkedésben.
Az idei programok egy része, így a hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás, a téli átmeneti
közfoglalkoztatás, a biztonságos adatkezelés, ellenĘrzött irat megsemmisítés startmunka
mintaprogram, a kulturális közfoglalkoztatás, az Országos Kulturális Digitalizációs
Közfoglalkoztatási Mintaprogram (MaNDA) 2013. -ban indult és 2014. április 30. napjáig tartott.
A közfoglalkoztatási programban az önkormányzatnál é s az intézményeinél, valamint a
közfeladatot ellátó civil szervezeteknél ebben az évben eddig 1512 fĘ, a startmunka
programban 70 közfoglalkoztatott vett, illetve vesz részt.

A hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatásban az alábbi feladatok ellátására
karbantartási munkák, intézmény felújítások, a város és külterületek gondozása.

került

sor:

Az önkormányzati intézményeknél és civil szervezeteknél (összesen 45 intézmény illetve civil
szervezet) a közfoglalkoztatottak az alábbi feladatokat látják el: adminiszt rátor, segédápoló,
oktatási asszisztens, muzeológus, karbantartó, kertész, szabó - varró, szakács, konyhai
kisegítĘ, takarító, segédápoló, személyi gondozó, kulturális intézményi szaktechnikus.
A 2012 októberében elindított Startmunka mintaprogramban keret ében dolgozók a járdalapok
öntését és lerakását, az önkormányzati bérlakások felújítását végzik. Ebben az évben 2895 db
új járdalap készült el.

2014. szeptember 9.- www.webradio.hu

Békés megyében 70 önkormányzatnál mƾködik a Startmunka mintaprogram
Gazdaság, 2014.09.09

Békés megyében az idén hetven önkormányzatnál mĦködik a Startmunka
mintaprogram, összesen több mint 9 ezer embernek adnak munkát, a
mezĘgazdasági mintaprogram a legnépszerĦbb, megyei szinten nyolcszáz
hektáron 2400 ember gazdálkodik - mondta Gajda Róbert Békés megyei
kormánymegbízott a megyei munkaügyi központ szervezésében Békéscsabán
tartott közfoglalkoztatási kiállításon kedden.
A kállításon 75 település mutatja be termékeit, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és
Hajdú-Bihar
megyébĘl.
Gajda Róbert kiemelte, hogy a közfoglalkoztatásban az emberek értéket állítanak elĘ,
megtanulják a vidéki önfenntartó életmódot és innen nagyobb eséllyel találnak munkát a
versenyszférában. A termékeket a közintézmények használják fel és a szociálisan rászorulókhoz
jutnak.
A megnyitón részt vett a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelĘs államtitkára, Hoffmann
Imre, aki elmondta: az indulás évében a közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer volt,
2013-ban pedig már meghaladta a 398 ezret. Az idén augusztus 20-ig 307,7 ezer ember
dolgozott
közmunkában.
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Hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett: tavaly 179 milliárd forintot
különített el a programok finanszírozására, az idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással
további 4,7 milliárdot. 2014-ben átlagosan 200 ezer ember dolgozik napi nyolc órában
közmunkásként.
Sikeresek és népszerĦek a kistérségi Start mintaprogramok, 2011-ben 480 önkormányzat
csatlakozott a programokhoz, 2014. augusztus 20-ig a települések száma 1724-re nĘtt - mondta
az államtitkár.
(MTI)

2014. szeptember 9. – www.kormany.hu

A kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett
2014. szeptember 9. 16:16

A kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett: tavaly 179 milliárd forintot különített el a
programok finanszírozására, az idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással további 4,7
milliárdot - hangsúlyozta Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkára a Békés megyei munkaügyi központ szervezésében Békéscsabán
tartott közfoglalkoztatási kiállításon kedden.
A helyettes államtitkár elmondta: az indulás évében a közfoglalkoztatottak száma országosan
35 ezer volt, 2013-ban pedig már meghaladta a 398 ezret. Az idén augusztus 20-ig 307,7 ezer
ember dolgozott a közfoglalkoztatásban.
Sikeresek és népszerƾek a kistérségi Start mintaprogramok, 2011-ben 480 önkormányzat
csatlakozott a programokhoz, 2014. augusztus 20-ig a települések száma 1724-re nƅtt - tette
hozzá Hoffmann Imre.
Békés megyében az idén hetven önkormányzatnál mƾködik a Startmunka mintaprogram,
összesen több mint 9 ezer embernek adnak munkát, a mezƅgazdasági mintaprogram a
legnépszerƾbb, megyei szinten nyolcszáz hektáron 2400 ember gazdálkodik - mondta Gajda
Róbert Békés megyei kormánymegbízott a megnyitón.
Kiemelte, hogy a közfoglalkoztatásban az emberek értéket állítanak elƅ, megtanulják a vidéki
önfenntartó életmódot és innen nagyobb eséllyel találnak munkát a versenyszférában. A
termékeket a közintézmények használják fel és a szociálisan rászorulókhoz jutnak.
A kiállításon 75 település mutatja be termékeit, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és
Hajdú-Bihar megyébƅl.
(MTI; Belügyminisztérium)
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Több mint 9 ezer embernek ad munkát Békésben a Startmunka
mintaprogram
Forrás: MTI | 2014. 09. 09. 16:16:27
A mezĘgazdasági mintaprogram a legnépszerĦbb, megyei szinten nyolcszáz hektáron 2400 ember
gazdálkodik - közölte Gajda Róbert Békés megyei kormánymegbízott.
Békés megyében az idén hetven önkormányzatnál mĦködik a Startmunka mintaprogram, összesen több
mint 9 ezer embernek adnak munkát, a mezĘgazdasági mintaprogram a legnépszerĦbb, megyei szinten
nyolcszáz hektáron 2400 ember gazdálkodik - mondta Gajda Róbert Békés megyei kormánymegbízott a
megyei munkaügyi központ szervezésében Békéscsabán tartott közfoglalkoztatási kiállításon kedden. A
kállításon 75 település mutatja be termékeit, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar
megyébĘl.
Gajda Róbert kiemelte, hogy a közfoglalkoztatásban az emberek értéket állítanak elĘ, megtanulják a vidéki
önfenntartó életmódot, és ily módon nagyobb eséllyel találnak munkát a versenyszférában. A termékeket a
közintézmények használják fel és a szociálisan rászorulókhoz jutnak. A megnyitón részt vett a
Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelĘs államtitkára, Hoffmann Imre. Elmondta: az indulás
évében a közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer volt, 2013-ban pedig már meghaladta a 398 ezret.
Az

idén

augusztus

20-áig

307,7

ezer

ember

dolgozott

közmunkában.

Hangoztatta, hogy a kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett: tavaly 179 milliárd forintot különített
el a programok finanszírozására, az idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással további 4,7 milliárdot.
2014-ben átlagosan 200 ezer ember dolgozik napi nyolc órában közmunkásként. Sikeresek és népszerĦek a
kistérségi Start mintaprogramok, 2011-ben 480 önkormányzat csatlakozott a programokhoz, 2014.
augusztus 20-áig az ilyen települések száma 1724-re nĘtt - mondta az államtitkár.
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Kiállítás az értékteremtés jegyében
2014. szeptember 9. 17:08

Békésben ebben az esztendĘben a megye 75 településébĘl 70 önkormányzat
mĦködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot, melyekben 9100-an vesznek
részt — hangzott el kedden Békéscsabán azon a közfoglalkoztatási kiállításon,
melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezett.
A rendezvényen 58 viharsarki település, valamint négy társmegye települései mutatkoztak
be. Dr. Nagy Ágnes, a munkaügyi központ vezetĘje lapunknak elmondta, a kistérségi
programok közül Békésben a legnépszerĦbb a mezĘgazdasági programelem, amelyben
2014-ben már 2400 dolgoznak, és a gazdálkodás is 800 hektárt meghaladó termĘterületen
folyik.
Az 59 önkormányzat által megvalósított mezĘgazdasági programelemek képzéssel
párosulnak, ahol a résztvevĘk megtanulhatják a növénytermesztés és az állattartás
alapismereteit, valamint jártasságot szerezhetnek a termények feldolgozásában és
hasznosításában.
Mintegy ezer fĘs közfoglalkoztatotti létszámot érintenek az önkormányzati belvíz-elvezetési
programok, melyek megvalósítása során 700 kilométernyi belterületi esĘelvezetĘ rendszer
karbantartásra várható. A köz- és mezĘgazdasági útkarbantartási programokban mintegy
1800 résztvevĘ munkájának köszönhetĘen 700 kilométer közutat és járdát és 1100 kilométer
mezĘgazdasági földutat újítanak fel, tartanak karban.
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Fotó: Imre György

Az illegális hulladéklerakók felszámolására indított programokban 260-an vesznek részt a
megyében, munkájuk során 1000 tonnát is meghaladó engedély nélkül elhelyezett szemetet
és egyéb hulladékot gyĦjtöttek össze, szállítottak el.
Az egyéb értékteremtés keretében többek között számos ipari terméket, úgymint beton- és
térburkoló elemeket, vályogtéglát, asztalosipari termékeket, virágládákat, padokat,
buszmegállókat, kerítéselemeket, utcai bútorokat, ajtókat, ablakokat, textilipari termékeket,
szĘtteseket,
munkaruhákat
állítanak
elĘ.
— Két szóban összefoglalva: a kiállítás, ez a nap az önfenntartásról és az értékteremtésrĘl
szól. ElĘbbi vonatkozhat a közfoglalkoztatást megszervezĘ önkormányzatokra és a
programban résztvevĘkre egyaránt. A kiállított termékek pedig ékes bizonyítékai az
értékteremtésnek, annak, hogy kellĘ elhatározással, kreativitással és munkával mi mindent
lehet létrehozni, megtermelni akár a közfoglalkoztatás keretein belül — hangsúlyozta a Szent
István téri program megnyitóján Gajda Róbert kormánymegbízott.
Dr. Hoffmann Imre államtitkár kiemelte, a közfoglalkoztatás jelentĘsen hozzájárul ahhoz,
hogy a segély alapú társadalmat felváltsa a munka alapú. 2011-ben a kormány 64 milliárdot
irányzott elĘ közfoglalkoztatási programokra. Az erre szánt összeg évrĘl évre nĘtt, 2014-ben
már 231 milliárdot hagytak jóvá erre a célra. Idén, országos szinten havi mintegy 200 ezer fĘ
álláskeresĘ folyamatos, napi 8 órás foglalkoztatását valósítják meg ebbĘl a forrásból.
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Fotó: Imre György

Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármester elmondta, a megyeszékhelyen évrĘl évre ezres
nagyságrendben vesznek részt az érintettek a közfoglalkoztatásban, idén mintegy
ezerötszázan jutnak ilyen módon munkához és fizetéshez. Emlékeztetett, ezek az emberek
igen komoly munkát végeznek a városban, iskolákat, óvodákat, bölcsĘdéket újítanak fel,
tesznek rendbe, járdákat fektetnek le.
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Színes kavalkád a Közfoglalkoztatási Kiállításon
szeptember 10. Kiss Réka

Óriási érdeklƅdés mellett zajlott tegnap Békéscsaba fƅterén a Közfoglalkoztatási Kiállítás.
Békés megye kilenc járása, valamint a társmegyék mutatták be a Startmunka-programban
elƅállított termékeiket.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szeptember 9-én már második
alkalommal rendezte meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást, melyen látványos keretek között
mutatták be a különbözƅ programelemek eredményeit.
A rendezvény ebben az évben regionálissá bƅvült, hiszen négy kiállító társmegye is
bemutatkozott: Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok.
Békéscsabán a Szent István téren, 3600 négyzetméteren láthatta a közönség az értékteremtƅ
munka eredményeit.
– A járásokban összesen 58 Békés megyei, valamint 17 szomszédos megyei település
mutatkozott be. Van, aki a település csárdájának kicsinyített másában, mások pedig a
helyszínen épített fogadójukban várták az érdeklƅdƅket. Megyénkben ebben az évben már
70 önkormányzat mƾködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot, amelyek mintegy 9100
fƅnek biztosítanak megélhetési lehetƅséget – beszélt a rendezvényrƅl dr. Nagy Ágnes, a
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetƅje.
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A látványos kiállítóhelyek mellett a látogatók a kevermesi standnál megismerkedhettek a
seprƾkötéssel, lehetƅség volt megkóstolni a legfinomabb pusztaottlakai sajtkülönlegességeket, több
dél-békési település pedig savanyúsággal és befƅttel várta a vendégeket.

A gépek szerelmesei megcsodálhatták az eszközbeszerzés keretében megvásárolt
traktorokat, ágaprítókat, fƾkaszákat.
– Az új típusú közfoglalkoztatási programok elsƅdleges célja, hogy az állástalan embereket
minél hamarabb visszavezessük a munka világába, ugyanakkor ezzel a lehetƅséggel jelentƅs
mértékben bƅvül a lakosok helyben végezhetƅ munkalehetƅségeinek köre is. A további célok
között szerepel, hogy a munka világába visszavezetett emberek minél hamarabb újra
találjanak állást az elsƅdleges munkaerƅpiacon is, ahol pedig ez továbbra sem lehetséges, ott
szociális szövetkezeteket alakítva idƅvel önállósuljanak, összefogva saját lábukra álljanak –
mondta el az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón dr. Hoffmann Imre, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkára.
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Idén a kiállítói standok is a Békés megyei közfoglalkoztatottak keze munkáját dicsérték,
melyek így a bennük kiállított termékek mellett szintén jól példázzák az értékteremtést és a
közfoglalkoztatás sokszínƾségét.
– Térségünk természeti adottságaiból eredƅen a kistérségi programelemek közül a
legnépszerƾbb a mezƅgazdasági, melyben Dél-Békés az élen jár. Ebben a programelemben
2014-ben már 2400 fƅ dolgozik, és a gazdálkodás is 800 hektárt meghaladó termƅterületen
folyik – emelte ki Gajda Róbert Békés megyei kormánymegbízott.

A színpadon egész napos zenés programok színesítették a rendezvényt, ahol szintén a
települések zenekarai, néptáncosai, óvodás és mazsorett csoportjai léptek fel. A fellépƅk
között is szép számmal találtunk a hétköznapokban különbözƅ közfoglalkoztatási
programban részt vevƅ elƅadókat. A kiállítás 18 óráig tartott.
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Közfoglalkoztatási kiállítás volt Békéscsabán
2014. Szeptember 09.

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ismét megrendezte a Közfoglalkoztatási Kiállítást,
amelyen 58 Békés megyei település mutatkozott be, közöttük természetesen városunk is. A rendezvényen jelen
volt Valánszki Róbert városunk polgármestere, és több városi képviselĘ is. Békés-megye mellett még négy
megye Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye mutatkozott be a békéscsabai
kiállításon. A cél fĘként az volt, hogy a települések megmutassák, hogyan milyen értékteremtĘ munkát végeztek
el településükön, és milyen termékeket állítottak elĘ a közfoglalkoztatási programban. A rendezvényen sokan
mutatkoztak be, és sokan érdeklĘdtek a kiállítók, résztvevĘk iránt.
Ezt az is bizonyítja, hogy városunk standja inkább hasonlított egy piacra, minthogy kiállításra, hiszen minden
második érdeklĘdĘ vásárolni is szeretett volna a kiállított termékekbĘl. A kormány számára nem cél, hanem
eszköz a közfoglalkoztatás, annak érdekében, hogy minél több embert vezessenek vissza az aktív munkaerĘpiacra, ha kell, képzésekkel mondta Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezetĘ kormánymegbízott
köszöntĘbeszédében.
A segélyalapú társadalmat felváltotta a munkaalapú társadalom, a kormány segély helyett munkát kínál. A
hátrányos helyzetĦ térségekben a közfoglalkoztatás az egyetlen módja az értékteremtĘ munkának mondta a
kiállításon dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért felelĘs helyettes államtitkár.
Békéscsaba 1512 embert foglalkoztat közmunka formájában, erre 500 millió forintos keret áll rendelkezésre,
amibĘl a város önrésze 40 millió forint. A közmunkások intézményeket, bölcsĘdét, óvodát, iskolát újítottak fel,
tettek rendbe, festettek ki ismertette Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere.
Fotó: ErdĘs Csaba
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2014. szeptember 10. - Békés Megyei Hírlap
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Békéscsabán közfoglalkoztatási kiállításon vett részt megyénk
2014.09.10. Belföld, Megyei

A kállításon 75 település mutatja be termékeit, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és
Hajdú-Bihar megyébĘl.

Kép: bekescsaba.hu
Gajda Róbert kiemelte, hogy a közfoglalkoztatásban az emberek értéket állítanak elĘ,
megtanulják a vidéki önfenntartó életmódot és innen nagyobb eséllyel találnak munkát a
versenyszférában. A termékeket a közintézmények használják fel és a szociálisan rászorulókhoz
jutnak.
A megnyitón részt vett a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelĘs államtitkára, Hoffmann
Imre, aki elmondta: az indulás évében a közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer volt,
2013-ban pedig már meghaladta a 398 ezret. Az idén augusztus 20-ig 307,7 ezer ember
dolgozott közmunkában.
Hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett: tavaly 179 milliárd forintot
különített el a programok finanszírozására, az idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással
további 4,7 milliárdot. 2014-ben átlagosan 200 ezer ember dolgozik napi nyolc órában
közmunkásként.
Sikeresek és népszerĦek a kistérségi Start mintaprogramok, 2011-ben 480 önkormányzat
csatlakozott a programokhoz, 2014. augusztus 20-ig a települések száma 1724-re nĘtt – mondta
az államtitkár.
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Közfoglalkoztatási kiállítás nyílt Békéscsabán
Írta: MTI
Konferenciával egybekötött közfoglalkoztatási kiállítás nyílt csütörtökön Békéscsabán
a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezésében: 54 település
mutatja be a közfoglalkoztatás keretében elĘállított mezĘgazdasági és ipari termékeit.
A megnyitón Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelĘs helyettes
államtitkára kijelentette: kormányhivatal, a járások és a települések összefogásával létrejött
és a maga nemében egyedülálló kiállításon látható Békés megyei termékekre méltán
lehetnek büszkék azok, akik közfoglalkoztatás keretében elĘállították.
Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy a közfoglalkoztatás értékteremtĘ munkát jelent.
Kiemelte: a kormány törekvése, hogy 2013-ban 300 ezer fĘt vonjon be a
közfoglalkoztatásba, eddig 288 ezer ember foglalkoztatása már megvalósult.
ErdĘs Norbert kormánymegbízott a Békés Megyei Kormányhivatal részérĘl kiemelte: a
kormányhivatal büszke erre a kiállításra, amelyhez hasonlóra az országban még nem került
sor. Kifejtette: a megyében nyolcszáz hektáron folyik mezĘgazdasági termelés
közfoglalkoztatás keretében, ami szintén egyedülálló. A megye 75 településébĘl 69 vesz
részt a közfoglalkoztatási programban, közülük ötven vesz részt a kiállításon.
Nagy Ágnes igazgató a Békés Megyei Munkaügyi Központ részérĘl elmondta, hogy az
idén a belvízelvezetési programokban 1446 közfoglalkoztatott vett részt, útkarbantartási
munkákban több mint kétezer fĘ, az illegális hulladéklerakók felszámolására indított
programban 461 ember dolgozik, és egyéb értékteremtĘ munkákban 2100 fĘ vesz részt.

2014. szeptember 11. - Békés Megyei Kormányhivatal honlapja

Közfoglalkoztatási Kiállítás
2014. szeptember 11. 16:13

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014-ben újra megrendezte a
Közfoglalkoztatási Kiállítást, mely nagyszabású rendezvényen Békés megye önkormányzatai
látványos keretek között mutathatták be közfoglalkoztatási programjaik eredményeit
A rendezvény ez évben már regionálissá bƅvült, hiszen négy kiállító társmegyénk, BácsKiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye több települése is bemutatta
az értékteremtƅ közfoglalkoztatás keretein belül elƅállított termékeit.
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A kiállításnak ez évben is Békéscsabán az impozáns Szent István tér adott otthont, ahol 3 600
m2-en kerültek kialakításra Békés megye kilenc járásának, valamint a társmegyék
kiállítóstandjai. A járásokban összesen 58 Békés megyei, valamint 17 szomszédos megyei
település mutatkozott be. Van, aki a település csárdájának kicsinyített másában-, mások
pedig a helyszínen épített fogadójukban várták a kedves érdeklƅdƅket. Ez évben a kiállító
standok is a Békés megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programok keretében,
közfoglalkoztatottak keze nyomán készültek el, melyek így a bennük kiállított termékek
mellett szintén jól példázzák a közfoglalkoztatásban megvalósuló tevékenységek valóban új
értékeket elƅállító sajátosságait.
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A látványos kiállítóhelyek mellett a látogatók többek között megismerkedhettek a
seprƾkötés, a tésztakészítés, savanyítás, befƅzés, az ágaprítás, sƅt a biotégla készítés
fortélyaival is. Akik pedig a gépek szerelmesei, láthattak traktorokat pótkocsival, fƾkaszákat,
mélylazítót, drótfonó gépet, ágaprítókat, olajprést, melyeket szintén a közfoglalkoztatási
programokban használnak. A helyszínen zöldségek, gyümölcsök széles kínálata várta a
kedves
érdeklƅdƅket,
akik
kóstolókon
is
részt
vehettek.
A színpadon egész nap zenés programok színesítették a rendezvényt, ahol szintén a
települések zenekarai, néptáncosai, óvodás és mazsorett csoportjai léptek fel. A fellépƅk
között is szép számmal szerepeltek a hétköznapokban a különbözƅ közfoglalkoztatási
programokban részt vevƅ elƅadók.

(Békés Megyei Kormányhivatal)
2014. szeptember 11. - Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapja

Száraztészta, betonelem, gyógynövény - Sikerrel mutatkoztak be
Békéscsabán a Csongrád megyei közmunkaprogramok
2014. szeptember 11. 11:55

Száraztészta, betonelem, gyógynövény - Sikerrel mutatkoztak be Békéscsabán a Csongrád
megyei
közmunkaprogramok
Öt megye programjait mutatta be az a Közfoglalkoztatási Kiállítás, amelyet a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja rendezett szeptember 9-én, Békéscsabán. Itt a
házigazda megye mellett Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok illetve Hajdú-Bihar
megyei programok is bemutatkoztak. A rendezvényen, amelyet dr. Hoffmann Imre a
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Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára nyitott meg,
Csongrád megye kilenc települése képviseltette magát.
A kiállítás célja az volt, hogy a program által megvalósult értékek bemutatásával igazolja a
közfoglalkoztatás eredményességét. Azokat a termékeket, terményeket, létrejött beruházásokat
mutatták be a város fƅterén felállított pavilonokban a települések, amelyeket a közfoglalkoztatás
három évvel ezelƅtti bevezetés óta hoztak létre. A Csongrád megyében elindított, helyi
sajátosságokra épülƅ közfoglalkoztatási programok közül több, különösen figyelemre méltó, ötöt az
elmúlt két évben pénzjutalomban is részesített a belügyminiszter. Az önkormányzatok, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Járási Munkaügyi Kirendeltségek eredményes
együttes munkájának köszönhetƅen valósult meg például Maroslelén napraforgó- és tökmagolaj
sajtolás, Csanádpalotán fóliás zöldségtermesztés, Csanyteleken és Nagyéren kertészeti program,
Kisteleken pedig dísznövénytermesztés.
Csongrád megyébƅl kilenc település volt jelen a keddi kiállításon: Apátfalva, Csanádpalota, Maroslele
és Nagyér mutatták be a startmunka mintaprogramban elért eredményeiket, Árpádhalom,
Derekegyház, Kistelek, Kövegy, Székkutas, valamint Üllés pedig feldolgozott termékeikkel
képviseltették magukat. Öt megyei polgármester el is kísérte a saját portékájukat: Kovács Sándor
Csanádpalota, Lƅrincz Tibor Nagyér, dr Martonosi György Maroslele, Szabó István Derekegyháza, és
Szarka Attila Árpádhalom elsƅ embere büszkélkedett településük új értékeivel.
A Csongrád megyei pavilon látogatói kóstolhattak árpádhalmi ivólevet és lekvárt, maroslelei
tökmagolajat és fokhagymakrémet, derekegyházi savanyúságot, megcsodálhatták az Apátfalván
készített ruhákat és kézzel szƅtt szƅnyegeket, a csanádpalotai utcabútorokat, a nagyériek pedig
seprƾkészítésbƅl tartottak bemutatót. De a portékatárban ott volt az Üllésen készített száraztészta, a
székkutasi gyógynövény és a szintén csanádpalotai betonelem is.
A házigazda, Gajda Róbert, Békés megyei kormánymegbízott volt, aki köszöntƅjében hangsúlyozta: a
rendezvény az önfenntartásról és az értékteremtésrƅl szól. A kiállított termékek bizonyítékai az
értékteremtésnek, annak, hogy kellƅ elhatározással, kreativitással és munkával mi mindent lehet
létrehozni, megtermelni akár a közfoglalkoztatás keretein belül. A kiállítás azonban nem csak az
eddigi eredmények felvonultatására volt kiváló alkalom, hanem arra is, hogy a megyék és települések
ötleteket gyƾjtsenek új programok indításához.
Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára
megnyitójában kiemelte, a közfoglalkoztatás jelentƅsen hozzájárul ahhoz, hogy a segélyalapú
társadalmat felváltsa a munka alapú. Az indulás évében, 2011-ben a kormány 64 milliárdot irányzott
elƅ közfoglalkoztatási programokra. Az erre szánt összeg évrƅl évre nƅtt, 2014-ben már 231
milliárdot hagytak jóvá erre a célra. Idén, országos szinten havi mintegy 200 ezer fƅ álláskeresƅ
folyamatos, napi 8 órás foglalkoztatását valósítják meg ebbƅl a forrásból. Az indulás évében a
közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer volt, 2013-ban pedig már meghaladta a 398 ezret. Az
idén augusztus 20-ig 307,7 ezer ember dolgozott a közfoglalkoztatásban. Sikeresek és népszerƾek a
Kistérségi Startmunka Mintaprogramok, 2011-ben 480 önkormányzat csatlakozott a programokhoz,
2014. augusztus 20-ig a települések száma 1724-re nƅtt.
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A kiállítás megszervezésében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Járási Munkaügyi
Kirendeltségei, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Közfoglalkoztatási
és Koordinációs Osztály a munkatársai közremƾködtek.

(Varga Márta - kommunikációs vezetƅ)
2014. szeptember 11. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja

A Közfoglalkoztatási kiállításon megyénk is képviseltette magát
2014. szeptember 11. 9:33

Békés mellett további négy megye mutatkozott be a békéscsabai fƅtéren. A cél elsƅsorban az
volt, hogy az egyes települések megmutassák, hogyan kapcsolódtak be a
közfoglalkoztatásba, milyen értékteremtƅ munkát végeztek el, és milyen termékeket
állítottak elƅ. A rendezvény beváltotta a hozzá fƾzött reményt, a sok kiállító sok érdeklƅdƅt
vonzott. Megyénkbƅl három település mutatta be programjainak eredményét.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ismét megrendezte a Közfoglalkoztatási
Kiállítást. Az 58 Békés megyei település mellett Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-NagykunSzolnok megye néhány önkormányzata is képviseltette magát. Megyénkbƅl Tiszatenyƅ, Tiszaigar és
Tiszaörs mutatta be az érdeklƅdƅknek a náluk megvalósított közfoglalkoztatási programok
eredményét. Ez a mini kiállítás jól reprezentálta, egy jó ötlettel, kitartással és szorgalommal mi
mindent el lehet érni, mennyi értéket lehet elƅállítani. A bemutatón a megyei települések
küldöttsége mellett a tiszafüredi és a törökszentmiklósi Munkaügyi Kirendeltség vezetƅje Ádámné
Holló Szilvia és Tóth Ferenc is részt vett.

Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért felelƅs helyettes államtitkár hangsúlyozta, a segélyalapú
társadalmat felváltotta a munkaalapú társadalom, a kormány segély helyett munkát kínál. A
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hátrányos helyzetƾ térségekben a közfoglalkoztatás az egyetlen módja az értékteremtƅ munkának
Hozzátette: 2011-ben 64, 2014-ben pedig 231 milliárdot meghaladó forrást hagyott jóvá a kormány
közfoglalkoztatásra, melyet év közben 47,3 milliárd forinttal bƅvítettek. Ennek köszönhetƅen 200
ezer embernek biztosítottak napi 8 órás foglalkoztatást. A települések a közfoglalkoztatás keretében
elƅállított termékekbƅl származó felesleget a közétkeztetésben használták fel, illetve szociális
hozzájárulásként rászorulóknak osztották ki.

A különbözƅ kiállítók által felvonultatott termékek nem csak azt a célt szolgálták, hogy bemutassák,
mit értek el a települések, de kiváló alkalom volt a tanulásra is. Egymástól sok hasznos tanácsot
kaphattak a még eredményesebb megvalósításhoz, hiszen mind-mind olyan termék, ötlet és
kivitelezés, ami bárhol megállja a helyét a világban.

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)
2014. szeptember 12. - Orientpress.hu

Bemutatkoztak a Csongrád megyei közmunkaprogramok
2014.09.12 12:04
Öt megye programjait mutatta be az a Közfoglalkoztatási Kiállítás, amelyet a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja rendezett szeptember 9-én, Békéscsabán.
Itt a házigazda megye mellett Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok illetve
Hajdú-Bihar megyei programok is bemutatkoztak. A rendezvényen, amelyet Hoffmann
Imre, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára nyitott
meg,
Csongrád
megye
kilenc
települése
képviseltette
magát.
A kiállítás célja az volt, hogy a program által megvalósult értékek bemutatásával igazolja a
közfoglalkoztatás eredményességét. Azokat a termékeket, terményeket, létrejött beruházásokat
mutatták be a város fĘterén felállított pavilonokban a települések, amelyeket a közfoglalkoztatás
három évvel ezelĘtti bevezetés óta hoztak létre. A Csongrád megyében elindított, helyi
sajátosságokra épülĘ közfoglalkoztatási programok közül több, különösen figyelemre méltó, ötöt az
elmúlt két évben pénzjutalomban is részesített a belügyminiszter. Az önkormányzatok, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Járási Munkaügyi Kirendeltségek eredményes
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együttes munkájának köszönhetĘen valósult meg például Maroslelén napraforgó- és tökmagolaj
sajtolás, Csanádpalotán fóliás zöldségtermesztés, Csanyteleken és Nagyéren kertészeti program,
Kisteleken
pedig
dísznövénytermesztés.
Csongrád megyébĘl kilenc település volt jelen a keddi kiállításon: Apátfalva, Csanádpalota,
Maroslele és Nagyér mutatták be a startmunka mintaprogramban elért eredményeiket,
Árpádhalom, Derekegyház, Kistelek, Kövegy, Székkutas, valamint Üllés pedig feldolgozott
termékeikkel képviseltették magukat. Öt megyei polgármester el is kísérte a saját portékájukat:
Kovács Sándor Csanádpalota, LĘrincz Tibor Nagyér, Martonosi György Maroslele, Szabó István
Derekegyháza, és Szarka Attila Árpádhalom elsĘ embere büszkélkedett településük új értékeivel.
A Csongrád megyei pavilon látogatói kóstolhattak árpádhalmi ivólevet és lekvárt, maroslelei
tökmagolajat és fokhagymakrémet, derekegyházi savanyúságot, megcsodálhatták az Apátfalván
készített ruhákat és kézzel szĘtt szĘnyegeket, a csanádpalotai utcabútorokat, a nagyériek pedig
seprĦkészítésbĘl tartottak bemutatót. A portékatárban ott volt az Üllésen készített száraztészta, a
székkutasi
gyógynövény
és
a
szintén
csanádpalotai
betonelem
is.
A házigazda, Gajda Róbert, Békés megyei kormánymegbízott volt, aki köszöntĘjében hangsúlyozta:
a rendezvény az önfenntartásról és az értékteremtésrĘl szól. A kiállított termékek bizonyítékai az
értékteremtésnek, annak, hogy kellĘ elhatározással, kreativitással és munkával mi mindent lehet
létrehozni, megtermelni akár a közfoglalkoztatás keretein belül. A kiállítás azonban nem csak az
eddigi eredmények felvonultatására volt kiváló alkalom, hanem arra is, hogy a megyék és
települések
ötleteket
gyĦjtsenek
új
programok
indításához.
Hoffmann Imre a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára
megnyitójában kiemelte, a közfoglalkoztatás jelentĘsen hozzájárul ahhoz, hogy a segélyalapú
társadalmat felváltsa a munka alapú. Az indulás évében, 2011-ben a kormány 64 milliárdot
irányzott elĘ közfoglalkoztatási programokra. Az erre szánt összeg évrĘl évre nĘtt, 2014-ben már
231 milliárdot hagytak jóvá erre a célra. Idén, országos szinten havi mintegy 200 ezer fĘ
álláskeresĘ folyamatos, napi 8 órás foglalkoztatását valósítják meg ebbĘl a forrásból. Az indulás
évében a közfoglalkoztatottak száma országosan 35 ezer volt, 2013-ban pedig már meghaladta a
398 ezret. Az idén augusztus 20-ig 307,7 ezer ember dolgozott a közfoglalkoztatásban. Sikeresek
és népszerĦek a Kistérségi Startmunka Mintaprogramok, 2011-ben 480 önkormányzat csatlakozott
a programokhoz, 2014. augusztus 20-ig a települések száma 1724-re nĘtt.
Csongrád Megyei Kormányhivatal

2014. szeptember 19. - Békéscsaba Grátisz

46

47

48

Békéscsaba, 2014. szeptember 19.
Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
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Baranya Megye

Közfoglalkoztatási Kiállítás
Szentlőrinc, 2014. szeptember 24.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Közfoglalkoztatási Kiállítás és
Szakmai Nap
Szentlƅrinc 2014. szeptember 24.
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Közfoglalkoztatási Kiállítás és Szakmai Nap
1. A rendezvény jellemzĘi, eredményei
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Pécsi Kistérségi Paktummal és
SzentlĘrinc Város Önkormányzatával közösen szervezett Közfoglalkoztatási Kiállítást és Szakmai
Napot 2014. szeptember 24-én.

ElsĘ Közfoglalkoztatási kiállítás és szakmai nap Baranya megyében

1.1 A rendezvény célja
LehetĘséget teremteni
- a közfoglalkoztatásban érintett önkormányzatok számára a kistérségi startmunka
mintaprogramok keretein belül elĘállított termékek bemutatására,
-

az új típusú közfoglalkoztatási programok innovatív elemeinek és elért eredményeinek
minél látványosabb keretek közötti népszerĦsítéséhez,

-

a települések, közfoglalkoztatók számára ötleteket gyĦjtéséhez, valamint új, máshol már
kipróbált és eredményesen mĦködĘ programok indításához.

1.2 A rendezvény jellemzĘi és eredményei
A programra meghívást kaptak Baranya megye települési önkormányzatai – mint
közfoglalkoztatók, az országos közfoglalkoztatási programok közfoglalkoztatói, Baranya megye
járási hivatalai, a hivatalok közfoglalkoztatási referensei, valamennyi megye Munkaügyi
Központjának vezetĘi, illetve a központok közfoglalkoztatási osztályainak vezetĘi, munkatársai. A
regisztrált vendégek száma közel 500 fĘ volt.
A rendezvény három programelembĘl állt. Az érdeklĘdĘk a hivatalos megnyitót követĘen szakmai
konferencián vettek részt (a részletes programleírást a beszámoló melléklete tartalmazza), majd
közfoglalkoztatási jó gyakorlatokat mutattak be a felkért települések, illetve programok vezetĘi. Az
elĘadások után fórumon biztosítottunk lehetĘséget arra, hogy a meghívottak közvetlenül is
feltehessék kérdéseiket a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szakigazgatási szervek képviselĘinek.
(A szakigazgatási szervek közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tudnivalóit tartalmazó anyagait a
vendégek a regisztráció során megkapták, s ezeket mellékletként csatolunk.)
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A szakmai konferencia kísérĘ-rendezvényeként Baranya megye közfoglalkoztatási programjainak
eredményeit bemutató kiállításra került sor. A standokon a termékbemutatók mellett zöldség- és
gyümölcskóstolók várták az érdeklĘdĘket. A járások képviselĘi a részükre kialakított fĘzĘhelyeken
– a közfoglalkoztatás keretében megtermelt alapanyagokból – bográcsban készített tájjellegĦ
ételekkel kínálták a vendégeket.
A szakmai nap az eddigi visszajelzések alapján sikeres és eredményes volt, melyhez nagyban
hozzájárult a közfoglalkoztatók aktív közremĦködése. A program legnagyobb eredménye, hogy
elĘsegítette a megyei közfoglalkoztatók egymás közötti tapasztalatcseréjét, s lehetĘséget teremett
az egymástól való tanulásra.

FĘzĘhelyek

Standok

2. A rendezvény eseményei
2.1 Sajtótájékoztató
A Közfoglalkoztatási Kiállítás és Szakmai
Nap megnyitója elĘtt dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkár, Janovics László igazgató,
GyĘrvári Márk polgármester, valamint Pohl
Marietta a Baranya Megyei Önkormányzat
alelnöke tartott sajtótájékoztatót a MĦvelĘdési
Ház külön termében, ahol mind a helyi-, mind
az országos média résztvevĘi képviseltették
magukat. Az összefoglaló anyag utolsó
fejezetében válogatás található a kiállítást
követĘen megjelent cikkekbĘl, híradásokból.

Sajtótájékoztató
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2.2 A rendezvény megnyitója
A Baranya Megyei Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Szakmai Nap megnyitóján
Janovics László a Baranya Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy a Belügyminisztérium
kérésére rendezi meg a munkaügyi központ
ezt a szakmai napot, melyet tavaly a Békés
megyében rendezett kiállítás példája alapján
kíván bevezetni a minisztérium. Ezt követĘen
rövid tájékoztatást adott a program
részleteirĘl, a kiállításról.

Janovics László igazgató úr köszöntĘje

GyĘrvári Márk, SzentlĘrinc Város polgármestere köszöntĘjében elmondta, hogy városuk jelentĘs
mezĘgazdasági múlttal rendelkezik, termelĘként és fogyasztóként is megjelenik a piacon, így
szívesen adtak helyet ennek a kiállításnak. Hangsúlyozta, hogy neki és a többi polgármesternek új
feladatokat jelentett a 2011-tĘl új formát öltött közfoglalkoztatási rendszer, mely nagyon sok
munkával járt. A kistérségi startmunka programokkal kapcsolatos kezdeti aggályaik mára elmúltak
és a kiállított termékek bizonyítékai az értékteremtésnek.

Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes
államtitkára megnyitójában kiemelte, hogy
idén Baranya a második megye, mely a
Közfoglalkoztatási Kiállítást megrendezi, s ez
a rendezvény alkalmas a tapasztalatok
átadására. Elmondta, hogy idén további
megyékben is sor kerül ilyen rendezvényre
(többek
között
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Nógrád megye). Államtitkár úr
hangsúlyozta,
hogy
a
Kormány
a
közfoglalkoztatásnak ezt a rendszerét
átmenetinek tartja, melyet a szociális
rászorultság illetve a lakóhely adottságai
(elzártság) alapján megjelenĘ igények szerint
kívánnak fenntartani majd megnyitóbeszéde
további részeként áttekintést adott 2011 évtĘl
induló
közfoglalkoztatási
rendszer
eredményeirĘl. Az elindított projektek közül a
mezĘgazdasági projektek a legsikeresebbek,
de megítélése szerint valamennyire büszkék
lehetünk. Gratulált a szervezĘknek a
kiállításhoz, további jó munkát kívánt s,

Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és
Vízügyi helyettes államtitkárának köszöntĘje

biztosította a jelenlévĘket arról, hogy a
Belügymisztérium a közfoglalkoztatáshoz
továbbra is minden eszközt, és pénzügyi
erĘforrást rendelkezésre bocsát.
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2.3 Jó gyakorlatok bemutatása
A szakmai nap megnyitóját követĘen 5 programbeszámoló hangzott el. A közfoglalkoztatás
eredményeit bemutató elĘadások középpontjában a produktumokat elĘállító ember állt.
Pohl Marietta – a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke – mutatta be a kormány kiemelt
programját, az ės-Dráva programot. ElĘadása során elmondta, hogy országosan egyedi eset az,
hogy megyei önkormányzat lép fel közfoglalkoztatóként. Ráadásul a székhelytĘl távolabbi területen
végeznek munkát, az Ormánságban. A programban 46 település érintett, ezért a logisztikai,
szervezési és irányítási feladatok nagyobb figyelmet igényelnek. A tevékenységi kör bĘvítésével a
legaktuálisabb feladatuk jelenleg a gyógynövény-termesztés és feldolgozás. Alelnök asszony
kiemelte, hogy 2013 évben a programban részt vevĘk 5%-át tudták az elsĘdleges munkaerĘpiacra
juttatni.
Bogdán László Cserdi polgármestere a cigányság felemelkedésének zálogát jelentĘ munka és
oktatás mentén tekintett a közfoglalkoztatásban rejlĘ értékteremtésre. „Minden iskolából, munkából
kimaradó cigány ember egy-egy tégla a börtön falához.” – mondta. Az igazi érték nem a
megtermelt paradicsom, hanem azok az emberek, akik eljutottak odáig, hogy azt maguk állítják elĘ,
két kezük erejébĘl.
Kovács Zsolt Mozsgó polgármestere bemutatta a falu teljes foglalkoztatásához vezetĘ utat, s a
programok széles palettáját. „Csak egy számít, Mozsgó és az emberek, akik benne élnek” hitvallás
mentén beszélt az igazi értékteremtésrĘl, a dolgozó emberrĘl. A faluban nem kap segélyt, aki
munkára alkalmas, viszont mindenkinek adnak munkát, aki dolgozni akar.
Fábián Viktória a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltségének
hivatalvezetĘje a gilvánfai vályogházépítĘ programról számolt be. A program során 8 házat
építettek, amely lakóit 2013 decemberében az önkormányzat lakásrendelete alapján jelöltek ki. Ma
már 22 fĘnek biztosítanak otthont. Idén újabb 6 ház felépítésébe kezdtek, melyeket év végén adnak
át. Az országosan elsĘként megvalósított program fĘ értéke, hogy a helybéli roma lakosság maga
végzett minden munkát, az összefogás közösséget épített. Büszkék a produktumukra, és arra, hogy
országos kiterjesztéshez mintául szolgálnak.
Hohn Krisztina Mánfa polgármestere elmondta, hogy 2,6 hektáron gazdálkodnak. Ez a település
adottságai miatt több kis területbĘl áll. Ezen Ęk sikeres programot folytatnak jelenleg is.
Polgármester asszony elĘadásában felvetette a közfoglalkoztatással kapcsolatos problémákat, a
települések különbözĘ adottságait (rendelkezésre álló földterületek, ingatlanok, szakképzett
munkások hiánya, stb.). Több kérdést vetett fel elĘadásában: Mi az utunk? Mindenki betonelemet
gyártson, lekvárt fĘzzön? Merre tovább, ha már minden árok ki van bélelve? Közösen kell kitalálni,
hogyan tovább, koordinációra, jövĘ tervezésre van szükség.
2.4 Közfoglalkoztatási fórum
Az elĘadások után fórum keretében a megjelentek kérdéseket tehettek fel. A szakmai naphoz itt
csatlakozott Horváth Zoltán kormánymegbízott úr. Ezen a programon a megyei szakigazgatási
szervek vezetĘi és a NAV Baranya Megyei Igazgatóságának képviselĘje a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó témákban felvetett kérdésekre válaszoltak. Így merült fel többek között a
közfoglalkoztatottak hátrányos megkülönböztetése (eltérés az Munka törvénykönyvétĘl pl. csak 20
nap szabadság a 18 és a nyugdíj elĘtt állónak is); a termények árusításához szükséges engedélyek;
gyógynövénytermesztés esetén terület átminĘsítésének menete.
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Fórum_1

Fórum_2

2.5 A kiállítás
A kiállítás keretében 101 Baranya megyei önkormányzat mutatta be a kistérségi startmunka
mintaprogramokban megvalósított értékteremtĘ tevékenység eredményeit. A 10 Baranya megyei
járás járásonként 1-1 standon mutatta be termékeit, a 11. standon három, az országos
közfoglalkoztatási programban részt vevĘ szervezet mutatkozott be. Dr. Hoffmann Imre helyettes
államtitkár úr, Horváth Zoltán kormánymegbízott úr és Janovics László igazgató úr kíséretében végig
látogatatták a standokat. A települések polgármestereinek lehetĘségük volt beszélgetni államtitkár úrral,
aki elismerését fejezte ki mind az önkormányzati dolgozók, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére.
A járási standokon többnyire a mezĘgazdasági programelem keretében készített különbözĘ zöldség és
gyümölcs kompozíciók, méhek, kisállatok, valamint a téli- és egyéb értékteremtĘ és a helyi
sajátosságokra épülĘ programelem termékei voltak megtekinthetĘek. Így kiállításra került térkĘ,
komposztáló láda, drótháló, támfal- és árokelemek, vályogtégla, fonott kosár stb. A késztermékeken
kívül az érdeklĘdĘk a közfoglalkoztatással kapcsolatos fényképeket tekinthettek meg a standok mellett
felállított paravánokon. A kiállító standokról összefoglaló táblázat található a beszámoló végén.

Hegyháti járás

7

Bólyi járás

Komlói járás

8

Mohácsi járás

Pécsi járás

9

Pécsváradi járás

Siklósi járás

10

Sellyei járás

SzentlĘrinci járás

11

Szigetvári járás

Országos közfoglalkoztatók

12

Kiállítók elismerése oklevéllel

2.6 FĘzĘverseny
A tíz baranyai járás 1-1 csapata vett részt a fĘzĘversenyen. A fórumon részt vevĘ szakigazgatási
szervek vezetĘi alkotta zsĦri döntése alapján a versenyt a Siklósi járás nyerte meg.

FĘzĘverseny eredményhirdetése

FĘzĘverseny

3. A közfoglalkoztatás eredményei Baranya megyében
Baranya megye aprófalvas, soktelepüléses jellegĦ településszerkezete, a bányabezárások utáni ipari
Ħr, a nagy ipari központoktól való fizikai távolság, az autópálya késedelmes megépítése miatt a
közlekedési vérkeringésbĘl való kimaradás összességében hátrányos munkaerĘ-piaci helyzethez
vezetett. Nem meglepĘ, hogy a közfoglalkoztatás – különösen a kisebb településeken – igen
jelentĘs tényezĘje lett a helyi foglalkoztatási viszonyoknak, és az ország más hátrányos helyzetĦ
térségeihez hasonlóan a közfoglalkoztatás dominanciája napjainkban is jelentĘs.
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A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevĘ lehetĘséget jelent a
hátrányos helyzetĦ álláskeresĘk – kiemelten a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásra (FHT)
jogosultak – átmeneti jellegĦ, határozott idĘtartamú foglalkoztatására.
Baranya megyében a 2013. évben – a BM döntéseinek megfelelĘen – összesen 13.289.931.184
forint állt rendelkezésre közfoglalkoztatásra. A programban foglalkoztatottak elvárt létszáma
20.524 fĘ volt. Végül mindösszesen 12.589.120.468 forint kifizetés történt, és a programokba
belépĘk száma 24.569 fĘ volt.
3.1 Kistérségi, startmunka mintaprogramok
A kistérségi startmunka mintaprogramok már 2011 óta folyamatosan zajlanak Baranya megyében.
Induláskor – már az elsĘ kísérleti esztendĘben is – lehetĘséget kapott a megye arra, hogy a Sellyei
kistérségben ilyen újszerĦ, a helyi lehetĘségeket és a központi célkitĦzéseket markánsan egyesítĘ
programok valósuljanak meg.
2012-tĘl már nem csak a Sellyei, hanem a megye valamennyi kistérsége részt vesz a programban.
Baranya megyében 2014-ben 300 önkormányzat lép fel közfoglalkoztatóként, ebbĘl 273
önkormányzat mĦködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot (több mint 10 000 fĘ
részvételével).
A Startmunka mintaprogramok keretein belül összesen 7 programelemben folyik értékteremtĘ, a
közösség számára hasznos tevékenység:
-

-

-

-

Baranya megyében a legnépszerĦbb a mezĘgazdasági programelem, amelyben 2014-ben
közel 3.000 fĘ dolgozik. A kistérségi mintaprogramokban megtermelt zöldségekkel és
gyümölcsökkel az önkormányzati intézmények ellátását biztosítják a településeken.
1.600 fĘs létszámot érintenek az önkormányzati belvíz-elvezetési programok, melyek
keretében a belterületi esĘelvezetĘ-rendszert tartják karban, a burkoláshoz az értékteremtĘ
programokban készített mederlapokat használják.
A mezĘgazdasági és közút-karbantartási programokban mintegy 1.700 fĘ munkájával
járdákat, mezĘgazdasági földutakat újítanak fel.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására indított programokban 300 fĘ vesz részt, akik
az engedély nélkül elhelyezett szemét és egyéb hulladék összegyĦjtését és elszállítását
végzik.
A programok közül a téli és egyéb értékteremtĘ, valamint a helyi sajátosságokra épülĘ
közfoglalkoztatási programokban lehetĘség nyílt a településen egyedileg jelentkezĘ
programötletek megvalósítására. ElĘbbiben közel 3.000 fĘ, míg az utóbbiban több mint
1.000 fĘ közfoglalkoztatott dolgozik a települési önkormányzatoknál. Az egyéb
értékteremtés keretében többek között beton- és térburkoló elemeket, vályogtéglát,
asztalosipari termékeket, virágládákat, padokat, kerítéselemeket állítanak elĘ.

Az értékteremtĘ közfoglalkoztatási programok lehetĘséget biztosítanak Baranya megye kisebb
településein is a helyben végezhetĘ munkára, a munkára kész állapot fenntartására, lehetĘség esetén
az elsĘdleges munkaerĘpiacra való vissza- vagy kilépésre.
3.2 Országos közfoglalkoztatási programok
2014 tavaszán Baranya megyében 14 új országos közfoglalkoztatási program indult, a hatósági
szerzĘdések alapján foglalkoztatott 1.914 fĘvel (1.461 fĘ segédmunkás, 276 fĘ szakképzett
dolgozó, valamint 177 fĘ munkavezetĘ). A programok 5 hónaposnak indultak – 2014. május és
szeptember közötti idĘszakban – de valamennyi meghosszabbításra került 2015. február 28-ig.
A legnagyobb foglalkoztatók: a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, valamint a MecsekerdĘ Zrt.
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-

-

-

-

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a régió területén valósítja meg programját. A program
71 baranyai és 53 somogyi települést érint. A közfoglalkoztatottak a Pécsi és a Kaposvári
Szakaszmérnökség területén lévĘ vízfolyások mentén végeznek cserjézési, kaszálási,
parlagfĦ-irtási és mĦtárgy-karbantartási munkákat. Emellett karbantartják a vízfolyások
fenékburkolatát és a védelmi központokat. A Vízügyi Igazgatóság emellett egy 13 fĘs
hatósági feladatokat segítĘ országos programot is megvalósított, amelyet 2014. szeptember
10-tĘl a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytat.
A MecsekerdĘ Zrt. az állami erdĘk közcélú funkcióinak minél magasabb szintĦ biztosítását
tĦzte ki a program céljául. Ennek keretében végeznek erdĘsítést, erdĘápolást, minĘségi
nyesést, vágástakarítást, parlagfĦ-irtást, karbantartják és felújítják a közjóléti eszközöket,
berendezéseket, a sétautakat, turistautakat és tanösvényeket, valamint megszüntetik az
illegális hulladéklerakókat.
A rendvédelmi szervek közül a Baranya Megyei RendĘr FĘkapitányság és a Baranya
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság indított és bonyolít le közfoglalkoztatási
programot.
A Duna Dráva Nemzeti Parknál a közfoglalkoztatás során a közfoglalkoztatottak az
Igazgatóság kezelésében álló élĘhely-területek, tanösvények karbantartásában, tisztításában
mĦködnek közre, hulladékgyĦjtést végeznek, valamint az állatbemutató helyeken segítenek
az állatgondozásban.
Hét magánerdĘ gazdálkodó 57 fĘ közfoglalkoztatásba vonásával végez a magánerdĘgazdálkodás keretében, erdĘápolási, erdĘ-karbantartási és parlagfĦ-irtási feladatokat.

3.3 Hagyományos hosszabb idĘtartamú programok
A támogatás révén végzett tevékenységek Baranya megyében jellemzĘen:
-

Települési karbantartási feladatok, belterületi utak, járdák javítása, utcai bútorok készítése,
javítása, tereprendezés, parkgondozás, temetĘgondozás, parlagfĦ-irtás;
Önkormányzat épületeiben, intézményeiben épület-karbantartás, udvarosi munka, takarítás,
konyhai, mosodai munka;
Magasabb végzettséget, tapasztalatot igénylĘ szociális jellegĦ munkák: szociális segítĘ,
szociális gondozó, gyermekfelügyelĘ, ifjúság védelmi felügyelĘ, valamint adminisztratív
munkák: ügyintézĘ, adminisztrátor, rendszergazda.

4. A rendezvény sajtóvisszhangja
A Közfoglalkoztatási Kiállításról a helyi és az országos médiákban, honlapokon megjelent cikkek
alább olvashatóak:
1. Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma honlapja 2014. szeptember

http://www.pecspaktum.hu/rendez.html
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2. Dunántúli Napló 2014. szeptember 24.

3. Dunántúli Napló 2014. szeptember 25.

4. BAMA 2014. szeptember 25.

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/peldaerteku-programokat-mutattak-be-szentlorincen-573935
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5. Mozsgó község honlapja 2014. szeptember 25.
„Közfoglalkoztatási kiállítás
MegtisztelĘ felkérésnek tett eleget Mozsgó község. 2014. szeptember 24-én Közfoglalkoztatási kiállítást és
szakmai napot tartottak SzentlĘrincen, melyre a megye kiemelten teljesítĘ közfoglalkoztatási gyakorlatait
mutatták be.
A fórumot megtisztelte a Belügyminisztérium részérĘl dr. Hoffmann Imre államtitkár, aki közvetlenül
válaszolt a felmerülĘ kérdésekre.
Kovács Zsolt, Mozsgó község polgármestere: A teljes foglalkoztatottság titka egy zselici településen címmel
tartotta meg elĘadását. A bemutató mellett az érdeklĘdĘk megtekinthették, sĘt meg is kóstolhatták
termékeinket, a 100 %-os gyümölcstartalmú almalé nagy sikert aratott.”

http://www.mozsgo.hu/kozfoglalkoztatasi-kiallitas

6. Komlói Újság honlapja 2014. szeptember 27.

http://www.komloiujsag.hu/?p=21659
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7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2014.
szeptember 30
„2014. szeptember 24-én, SzentlĘrincen - valamennyi Baranya
megyei közfoglalkoztató részvételével - került megrendezésre a
Baranya Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Szakmai nap.
A rendezvény keretén belül szakmai konferenciára is sor került,
melyen többek között dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr
is elĘadást tartott.
A szakmai programok kísérĘ rendezvényeként – kiállítás
keretében - a szervezĘk lehetĘséget biztosítottak arra, hogy a
Baranya
megyei
közfoglalkoztatók
bemutathassák
a
közfoglalkoztatási programjaikban elért eredményeiket.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság standján az érdeklĘdĘk
megtekinthették
az
Igazgatóság
Közfoglalkoztatási
Programjaiban részt vevĘ közfoglalkoztatottak sokszínĦ
munkavégzését bemutató fényképeket.”

http://www.ddvizig.hu/hu/esemenyek-1/b27f7a9d-05c9-476a-bf83-12c9b01b84c6

8. Nagypalli Hírhozó 2014. október

http://www.nagypall.hu/index.php?akt_menu=5099
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Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Álltategeszségügyi Igazgatósága

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állattartási és élelmiszer-elĘállítási tudnivalók
Az állattartást a vonatkozó jogszabályok értelmében minden esetben be kell jelenteni a települési
önkormányzat jegyzĘjének, emellett a 119/2007. (X.18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése által
meghatározott esetekben az állategészségügyi hatóság által mĦködtetett Tenyészet Információs
Rendszerben (TIR) való nyilvántartásba vételt kell kérni. Nagylétszámú állattartó telepet üzemeltetni csak
mĦködési engedély birtokában lehet, melyet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál kell kérelmezni. A nagylétszámú állományok esetében komolyabb tárgyi feltételeket kell
biztosítani: mint pl. kerítés, fekete-fehér rendszerĦ öltözĘ, gépkocsi kerékmosó vagy nagynyomású tisztítófertĘtlenítĘ berendezés, takarmánytároló, megfelelĘ minĘségĦ víz, hullaboncoló helyiség, hullatároló,
trágyatároló stb.
Egy gazdaság „nagylétszámú” státusza az elhelyezhetĘ állatok számától (kapacitástól) függ – így a
következĘ létszám fölött a telepek a szigorúbb elbírálás alá esnek: 30 ló, 50 szarvasmarha, 200 juh v. kecske,
100 sertés, 2000 brojler házityúk, 500 tojótyúk, 50 anyanyúl. A tárgyi feltételeken túl az állattartó
gazdaságokra dokumentációs kötelezettségek is vonatkoznak.
A járványügyi, állatvédelmi, állategészségügyi, takarmányhigiéniai és állati melléktermék ártalmatlanításra
vonatkozó elĘírásokat – többek között – a következĘ jogszabályok fogalmazzák meg: az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletérĘl szóló 2008. évi XLVI. törvény; az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet; Európai Parlamenti és Tanács takarmányhigiénia követelményeinek
meghatározásáról szóló 183/2005/EK rendelete; a takarmányok elĘállításának, forgalomba hozatalának és
felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet; az állatok védelmérĘl és
kíméletérĘl szóló 1998. évi XXVIII. törvény; a mezĘgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet; a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetĦ
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM
rendelet; az Európai Parlament és a Tanács nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a
belĘlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról (…) szóló 1069/2009/EK
rendelete.
Állattartó teleprĘl állatot kiszállítani csak az ellátó állatorvos által kiállított bizonyítvánnyal lehet az élĘ
állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.
Az élelmiszerek termelését, elĘállítását, feldolgozását, tartósítását és forgalomba hozatalát az
élelmiszerlánc-biztonsági elĘírásoknak megfelelĘen kell végezni. A forgalomba hozatal jogszabályi
definíciója:
forgalomba hozatal: élelmiszer vagy takarmány készentartása eladás céljára, beleértve az élelmiszer vagy
takarmány eladásra való felkínálását, vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes vagy ellenérték
fejében történĘ átadásának bármely egyéb formáját, valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását,
forgalmazását vagy átadásának egyéb módját (az Európai Parlament és Tanács 178/2002/EK rendelete 3.
cikk 8. pont)
A Startmunka-programok során gyakran elĘfordul, hogy a megtermelt élelmiszereket az önkormányzat a
rászorulók körében ingyen szétosztja. A fenti definíció szerint azonban az élelmiszerforgalmazás szabályait
e tevékenységre is alkalmazni kell, az élelmiszerlánc-biztonsági elĘírásokat szem elĘtt kell tartani.
Mivel kistermelĘi élelmiszer-elĘállító csak természetes személy lehet, az önkormányzatok a megtermelt
illetve összegyĦjtött élelmiszereket a forgalomba hozatal elĘtt csak az élelmiszerek forgalomba hozatalának,
valamint elĘállításának engedélyezésérĘl, illetve bejelentésérĘl szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet szerint
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett üzemben dolgozhatják fel.
Javasoljuk, hogy az állattartással illetve élelmiszertermeléssel kapcsolatos tevékenység megkezdése elĘtt
érdeklĘdjenek a területileg illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenĘrzĘ hivataloknál.
ElérhetĘségeink:
Komló: komlo-ebai@nebih.gov.hu; 72/581-390
Mohács: mohacs-ebai@nebih.gov.hu; 69/510-290
Pécs: pecs-ebai@nebih.gov.hu; 72/520-200
Siklós: siklos-ebai@nebih.gov.hu; 72/579-371
Szigetvár: szigetvar-ebai@nebih.gov.hu; 73/510-322
Dr. Bajnóczi Pál
igazgató fĘállatorvos
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Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkavédelmi és munkaügyi tudnivalók
A közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény az értékteremtĘ közfoglalkoztatás jogi
kereteinek megteremtését, a munkaképes lakosság munkához juttatását, és az álláskeresĘk
foglalkoztatását tĦzte ki célul.
A közfoglalkoztatási jogviszony alanyai: a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott.
A közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerĘ-piaci alkalmazkodását,
munkához jutását szolgáló képzésben vehet részt.
A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka TörvénykönyvérĘl szóló 2012. évi I. törvény
szabályai alkalmazandók, a közfoglalkoztatásból fakadó sajátos eltérésekkel.
Ennek során:
- a közfoglalkoztatottal a közfoglalkoztató írásban köt határozott idejĦ közfoglalkoztatási
szerzĘdést;
- a közfoglalkoztató a foglalkoztatást a NAV területileg illetékes igazgatóságához bejelenti;
- a közfoglalkoztatás során a közfoglalkoztatottat foglalkoztatja, munkáját irányítja, ellenĘrzi;
- a közfoglalkoztatott napi, heti, havi munkaidejét beosztja, nyilvántartja;
- szabadságot, /20 munkanap/ illetve fizetés nélküli szabadságot biztosít a közfoglalkoztatottnak;
- a közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási bér (77.300,-Ft), vagy közfoglalkoztatási garantált bér
(99.100,-Ft) illeti meg, a munkavezetĘket mindkét bérkategóriában emelt bér;
- szabadsága tartamára a közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér,
betegszabadsága tartamára a közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér
70%-a illeti meg.
A közfoglalkoztatás a munkavédelemrĘl szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében szervezett
munkavégzésnek minĘsül, ezért a munkavédelmi hatóság jogosult ellenĘrizni a munkavédelmi
követelmények megvalósulását.
Még a munkavégzés megkezdése elĘtt:
- értékelje a közfoglalkoztatás során végzendĘ tevékenységek kockázatait és határozza meg
azokat a szükséges megelĘzĘ intézkedéseket, egyéni védĘeszközöket, melyekkel a
munkafolyamatok biztonságosan végezhetĘk;
- elĘzetes foglalkoztathatósági vizsgálattal meg kell gyĘzĘdni a közfoglalkoztatott egészségi
alkalmasságáról;
- a közfoglalkoztatottat írásban rögzített oktatási tematika alapján munkavédelmi oktatásban kell
részesíteni. Az oktatás térjen ki minden végzendĘ tevékenységre, munkafolyamatra, valamint a
munkaeszközök, egyéni védĘeszközök biztonságos használatára;
- adja át a szükséges egyéni védĘeszközöket és gondoskodjon azok rendeltetésszerĦ
használatának elsajátításáról;
- több közfoglalkoztatott, egy munkacsoportban történĘ munkavégzéséhez jelöljön ki
munkairányítót;
- minden térben egymástól elhatárolt munkacsoport részére biztosítsa az elsĘsegélynyújtás
személyi és tárgyi feltételeit;
- gépkezelĘi engedélyhez, jogosítványhoz kötött munkaeszközök kezelésére, vezetésére csak
erre kioktatott és jogosultsággal rendelkezĘ közfoglalkoztatottat bízzon meg.
Kérjük, hogy munkajogi és munkavédelmi kérdésekben forduljon hozzánk bizalommal!
ElérhetĘségeink:
Cím: 7621 Pécs, Király utca 46.
Munkaügyi FelügyelĘség:
tel: 72/518-841 fax:72/518-848 e-mail:baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
Munkavédelmi FelügyelĘség: tel: 72/513-420 fax:72/539-099 e-mail:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu

Dr. Papp Judit
igazgató
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Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közegészségügyi tudnivalók
1./ Speciális szempontok – felmerült tipikus problémák
- veszélyes vegyi anyagok felhasználása (akár csak takarításhoz is) - kémiai biztonsági
elĘírások: anyagok tárolása, a kémiai kockázatokról a munkavállalók oktatása
- járványügyi érdekbĘl kiemelt tevékenységek – eü. intézmények, bölcsĘdék, óvodák,
gyermekotthonok, élelmiszer elĘállítás (mezĘgazdasági termelés), feldolgozás (konyhák,
üzemek), értékesítés (kitelepülés, üzletek), állattartás, ivóvíz szolgáltatás -: foglalkozásegészségügyi ellátás, eü. kiskönyv
- védĘoltások: szennyvíz-hulladék kontamináció (közterületi illegális hulladék, szennyvíz
elhelyezĘ helyek gondozása, árvíz-belvíz helyzet, szennyvízkifolyás során közterületek,
lakóházak szennyezĘdésének felszámolása), egészségügyben alkalmazás, erdészeti munkák,
mélyépítési, mezĘgazdasági tevékenységek
- szennyvízzel szennyezett területek fertĘtlenítése: járványügyi elĘírások betartása, a
fertĘtlenítés szakszerĦsége
- közterületi köztisztasági tevékenység, változó helyszínĦ mezĘgazdasági, építkezési munkák:
tisztálkodás és ivás céljára ivóvíz minĘségĦ víz, szociális létesítmények (hideg-meleg
folyóvizes kézmosási, WC használati lehetĘség, öltözĘ) biztosítása
- dohányzási korlátozás munkahelyeken, közterületeken
- Jogszabályok: 2000. évi XXV. Tv a kémiai biztonságról.; 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérĘl; 18/1998. (VI.
3.) NM rendelet a fertĘzĘ betegségek és a járványok megelĘzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekrĘl; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérĘl; 1999. évi XLII. törvény a
nemdohányzók védelmérĘl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól
2./ Hatósági jelenlét
- szakhatósági állásfoglalás: építési és használatbavételi engedélyek, üzletek mĦködési
engedélye
- ütemterv szerinti és akció ellenĘrzések, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek
ellenĘrzése
- panaszkivizsgálás
- pályázatoknál szakmai konzultáció, jóváhagyás
- védĘoltás szükségességi ügyekben szakvélemény
3./ Általánosan alkalmazható jó gyakorlat
a népegészségügyi hatósággal történĘ elĘzetes konzultáció, tekintettel a pályázati határidĘk
szĦkösségére, a más hatóságoktól és nem az ügyféltĘl közvetlenül érkezĘ és az elektronikus
késĘbbi ügyintézésre.
Kérjük, hogy kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
ElérhetĘségeink:
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
Levélcím: 7601 Pf.:47
Telefon: 06-72-514-999
Fax: 06-72-514-949
E-mail: titkarsag.baranya@ddr.antsz.hu

Pinczkerné dr. Kassay Veronika
megyei tisztifĘorvos
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Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó talaj- és növényvédelmi tudnivalók
A közfoglalkoztatási feladatkör számos esetben mezĘgazdasági jellegĦ tevékenységre,
növénytermesztési, állattenyésztési tevékenységre is kiterjed. E tevékenységek végzése során mind
a talajvédelem, mind a növényvédelem vonatkozásában a jogszabályi elĘírásokat ugyan úgy be
kell tartani, mint bármely más mezĘgazdasági tevékenység esetén.
A talajvédelem tekintetében a legfontosabb jogszabály, mely közfoglalkoztatást is érinti az 59/2008
(IV.29) FVM rendelet a vizek mezĘgazdasági eredetĦ nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjérĘl.
A nitrát-érzékeny területen folytatott állattartás esetén (a belterület nitrát-érzékeny terület) az
üzemnek teljesítenie kell a jogszabály szerinti nitrát adatszolgáltatási kötelezettségét. Ezen túl a
vonatkozó talajvédelmi jogszabályok szerint mĦtrágyahasználat esetén talajvizsgálatokra alapozott,
környezetkímélĘ tápanyag gazdálkodást kell folytatni.
A növényvédelemre vonatkozó elĘírások az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletérĘl
szóló 2008. évi 46. számú törvényben, valamint a növényvédelmi tevékenységrĘl szóló 43/2010
(IV.23) FVM számú rendeletben találhatók.
A legfontosabb ezek között az, hogy a növényvédĘ szerek használata, azzal folytatott szolgáltatás
veszélyes tevékenység, végzése növényvédelmi ismeretekhez kötött.
A különbözĘ forgalmi kategóriákba tartozó növényvédĘ szerek megfelelĘ hatósági engedély
birtokában használhatók fel és a felhasználó felelĘs tevékenységéért, illetve a szigorú
élelmiszerbiztonsági, humán egészség és munkavédelmi, környezetvédelmi elĘírások betartásáért.
A növényvédelmi feladatok elvégzésére jogosult a vállalkozás megfelelĘ szakképesítéssel illetve
engedéllyel rendelkezĘ alkalmazottja. Amennyiben a vállalkozás megfelelĘ jogosítványokkal
rendelkezĘ szakembert nem alkalmaz, úgy a feladatok ellátása növényvédelmi szakirányító
bevonásával lehetséges.
A szakirányító biztosítása tekintetében praktikusan a NövényvédĘ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaránál lehet érdeklĘdni.

Kérjük, hogy kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
ElérhetĘségeink:
Cím: 7634 Pécs, Kodó dĦlĘ 1.
Levélcím: 7615 Pécs, Pf.: 13.
Telefon: : 06-72-552-240
Fax: 06-72-255-527
E-mail: baranya-nti@nebih.gov.hu
Dr. Kurucz Sándor
igazgató
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adójogi tudnivalók
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája.
A közfeladatot ellátó szervezeteket (helyi önkormányzat, költségvetési intézmény, egyház,
közhasznú szervezet) a közfoglalkoztatottal kapcsolatban bejelentési, adólevonási, adófizetési és
adóbevallási kötelezettség terheli.
Bejelentési kötelezettségüknek a T1041-es adatlap benyújtásával (papír alapon vagy elektronikus
úton) tehetnek eleget, legkésĘbb a biztosítási jogviszony elsĘ napján a foglalkoztatás megkezdése
elĘtt, az adatlap 13. pótlapján, a 1109-es biztosítási jogviszony kódszám feltüntetésével.
A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez
társadalombiztosítási- és nyugellátásra (táppénz, nyugdíj).
Ennek megfelelĘen - a munkabérhez hasonlóan - a közfoglalkoztatási bért is terhelik az alábbi
levonások:
- egészségbiztosítási járulék (7%)
- munkaerĘ-piaci járulék (1,5%)
- nyugdíjjárulék (10%)
- személyi jövedelemadó (16%).
A közfoglalkoztató választása szerint szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe, mely
lehet:
- részkedvezmény: a közfoglalkoztatottat megilletĘ bruttó munkabér, de legfeljebb a
közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának 13,5 százaléka, vagy
- egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény.
A közfoglalkoztatót terhelĘ adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítésének határideje:
tárgyhót követĘ hó 12-e. (Bevallás benyújtása a 08-as nyomtatványon)
A közfoglalkoztatott jogviszonyból származó jövedelem a magányszemély nem önálló
tevékenységbĘl származó adóköteles jövedelmének minĘsül, melyrĘl az adóévet követĘ év május
20-ig köteles adóbevallást benyújtani, amennyiben február 15-éig nem élt az egyszerĦsített bevallás
választásának lehetĘségével.
A kistérségi Start Munkaprogram keretében megtermelt mezĘgazdasági javak elsĘdlegesen az
önkormányzati intézmények ellátását biztosítják, a felesleg értékesíthetĘ. A termékek átadásáról,
értékesítésérĘl számlát, magánszemély vevĘ esetén nyugtát kell kiállítani. A közmunkaprogram
keretében végzett munkákról önköltségszámítás alapján kell az értékesítési árat az önköltséggel
egyezĘ nagyságrendben meghatározni.
Kérjük, hogy kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
ElérhetĘségeink:
Cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.
NAV Általános Tájékoztató Rendszer tel: 06-40-42-42-42
NAV Ügyféltájékoztató és ÜgyintézĘ Rendszer: tel: 06-40-20-21-22 A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése
után, csak ügyfélazonosító számmal használható.

Beke Ibolya
igazgató
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INFORMÁCIÓK A KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSON RÉSZTVEVėKRėL

Standok
megnevezése

Települések
száma

Kiállító települések
száma

Bólyi Járás

16

5

Hegyháti Járás

25

6

Komlói Járás

20

4

Mohácsi Járás

26

10

Pécsi Járás

40

16

Pécsváradi Járás

17

4

Sellyei Járás

38

3

Siklósi Járás

53

20

SzentlĘrinci Járás

21

20

Szigetvári Járás

45

13

Országos
közfoglalkoztatási
programok
ės-Dráva program

12 (szervezet)

3 (szervezet)

Kiállított termékek
TérkĘ, komposztáló láda,
képek.
Zöldségfélék, savanyúság,
gyógynövények, méz.
Kisállatok. Drótháló.
Zöldségfélék, gomba, szörpök, lekvárok, savanyúság.
TérkĘ, támfal elemek.
MezĘgazdasági termékek
gyümölcs, sajt, fonott kosár,
brikett, varrodai termékek,
képek.
Termények, zöldségek, lekvárok, savanyúság, befĘttek,
tojás.
TérkĘ,
szegélykĘ, árokelem.
Savanyúság, zöldség konzervek, csuhéból készült
termékek. Kültéri virágtartók.
Zöldségfélék, savanyúság,
lekvár. TérkĘ, árok- és
mederlap, vályogtégla.
Termények, zöldségek, lekvárok, savanyúság. TérkĘ,
árokelem, fonott kosarak.
Savanyúság, zöldség, gyümölcs, egyéb késztermékek.
Megtermelt zöldségek, gyümölcsök,
gyógynövény,
szörp, ivólé, méz.
Szárított gyógynövények,
olajak, kiadványok, képek.

Pécs, 2014. október 08.
Baranya Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye
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KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN
MEGYÉBEN
Miskolc, 2014. szeptember 26.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program meghirdetésével 2011. évben bevezetett közfoglalkoztatás új rendszere
2014. évre mind a forrás, mind a foglalkoztatás tekintetében jelentĘsen bĘvült.
A legfontosabb célja és rendeltetése azonban továbbra is az, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú,
szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetĘséget. A munka világába visszavezetett emberek
mielĘbb találjanak állást az elsĘdleges munkaerĘpiacon, vagy szociális szövetkezetet alakítva idĘvel önálló
tevékenységet végezzenek.
Tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos munkaerĘ-piaci helyzetére a közfoglalkoztatás mindig is
jelentĘs tényezĘje volt a helyi foglalkoztatási viszonyoknak, az ország más hátrányos helyzetĦ térségeihez
hasonlóan a közfoglalkoztatás dominanciája napjainkban is jelentĘs.
A közfoglalkoztatásban való részvétel sokszor egyetlen lehetĘsége az álláskeresĘknek - különösen az elmaradott
térségekben – hogy munkajövedelemhez jussanak. Ebben kiemelkedĘen fontos szerepet töltenek be az
önkormányzatok, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok illetve intézmények.
A Munkaügyi Központ igen sokrétĦ tevékenységei közül az egyik legnagyobb volumenĦ feladat a
közfoglalkoztatás szervezése, koordinálása.

1. A rendezvény célja, jellemzĘi és eredményei
A 2011 Ęszén kísérleti jelleggel három kistérségben (Ózd, Encs és MezĘcsát) bevezetett Startmunka
mintaprogramok mára már a megye valamennyi járásában megjelentek, bĘvült a hasznos, értéket teremtĘ
közfoglalkoztatási tevékenységek palettája, melyet a 2014. szeptember 26-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal, Miskolc MJ Város Önkormányzata, valamint a Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
szakmai közremĦködésével megrendezésre kerülĘ Közfoglalkoztatási Kiállítás is bizonyított.
A rendezvény célja:
¾

A megyében 2011-ben elindított és új keretek között mĦködĘ közfoglalkoztatási rendszer
eredményeinek bemutatása, és annak reprezentálása, hogy a kistérségi startmunka mintaprogramokban
dolgozó közfoglalkoztatottak valódi értéket teremtve a helyi közösségek javát szolgálják.

¾

A kiállításon bemutatkozó közfoglalkoztatók számára lehetĘséget biztosítani, hogy a különbözĘ
programokban elĘállított termékeiket bemutassák és számot adjanak a megtermelt javak ésszerĦ és
hatékony, a társadalom számára hasznos felhasználásáról.

¾

A megtermelt alapanyagok széleskörĦ feldolgozási lehetĘségeinek ismertetése, a feldolgozás, a
késztermék elĘállítás folyamatának bemutatása.

¾

A közérdeklĘdésre számot tartó módon népszerĦsíteni az új közfoglalkoztatási formákat, és a
programok innovatív elemeit az elért eredmények tükrében.

¾

A közfoglalkoztatási programok megvalósítása során vásárolt beruházási javak –gépek, eszközökkiállítása.

¾

Javítani a közfoglalkoztatás társadalmi megítélését

¾

a jó gyakorlatokat egymással
együttmĦködési kapcsolatokat alakítsanak ki.
A

résztvevĘk
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megismertessék

és

szorosabb

¾

A megye 16 járásában megvalósuló közfoglalkoztatási helyzet hiteles és látványos bemutatása.

A rendezvény jellemzĘi:
A kiállításnak a megyeszékhely Miskolc belvárosa –Szent István tér, Városház tér, Erzsébet tér Széchenyi
István utca, - adott otthont, ahol 4 900 m2 területen került kialakításra a 101 db bemutató stand.
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának felhívására a járási munkaügyi kirendeltségek
közremĦködésével 117 település jelezte részvételi szándékát.

B-A-Z Megyei kiállítók
Települési önkormányzat
Gazdálkodó szervezet
Önkormányzati társulás
Civil szervezet
Szociális szövetkezet
Összesen

Kiállítók száma
114
8
1
1
1
125

A látványos és színes kiállítóhelyeken az érdeklĘdĘk gyakorlati bemutatókon is megismerhették a
közfoglalkoztatás keretében zajló színes tevékenységeket, így pl. láthatnak biomassza elĘállítást
ágaprítással, molnárkalács és kürtös kalács sütést, kárpitosmunka bemutatót, kosárfonást, savanyítást,
befĘzést, teljes kiĘrlésĦ liszt elĘállítást, tésztakészítést. A Startmunka mintaprogramban nevelt mangalica
sertés alapanyagából pörkölt készítést is figyelemmel kísérhették a látogatók.
A technikai eszközök iránt érdeklĘdĘk egy elkülönített területen megtekinthették a kistérségi startmunka
mintaprogram támogatásából vásárolt gépeket, így pl. traktorokat és tartozékait, dróthálókészítĘ
berendezést, a betonelem készítés eszközeit, rázóasztalokat, valamint fĦkaszákat és egyéb kisgépeket.
A kiállítási terület központi helyén, a Városház téren felállított 16 m2 –es LED falon folyamatosan
tájékoztató filmek vetítésére került sor, amelyek bemutatták a megyei és a járási közfoglalkoztatási
eredményeket,valamint a kiállításon résztvevĘ településeken megvalósuló értékteremtĘ folyamatokat.
A kiállítást két színpadon folyamatosan színes, zenés programok kísérték, ahol a kiállító települések amatĘr
kulturális csoportjai, zenekarai, táncosai, énekesei, mazsorett csoportjai léptek fel, bemutatva a járások
szabadidĘs, mĦvészeti tevékenységeinek palettáját.
A rendezvényre kilátogatókat a standok többségénél zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógyteákkal és
feldolgozott termékekkel kínálták. A rátkai kiállítóhelyen a közfoglalkoztatási támogatással megvalósult
sváb szalonna elĘállító mĦhely termékeit is meg lehetett vásárolni. Az üzem már rendelkezik az
értékesítésre vonatkozó engedélyekkel.
A fiatalok körében népszerĦek voltak az állatsimogató helyszínek, ahol kecskék és nyulak kiállítására került
sor.
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2. A rendezvény legfontosabb eseményei
2.1 Sajtótájékoztató
A rendezvényt megelĘzĘ napon a B-A-Z Megyei Kormányhivatal az eseményt beharangozó sajtótájékoztatót
tartott. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a sajtótájékoztatóra írásos anyagot készített,
amelyet megküldött a média képviselĘinek. Az anyagban bemutatta a közfoglalkoztatás megyei helyzetének
alakulását 2011 és 2014 évek között és tájékoztatást adott a másnapi kiállítás legfontosabb tudnivalóiról.
Demeter Ervin kormánymegbízott emlékeztetett, három évvel ezelĘtt, 2011 Ęszén, akkor még kísérleti jelleggel
indult az új közfoglalkoztatási rendszer.

Beharangozó sajtótájékoztató

– Alapelvünk, hogy segély helyett munkát adjunk. 2014-ben 200 ezer ember végzett napi 8 órás munkát ennek
keretében. A megye 55 600 álláskeresĘje közül 28 700 kapott lehetĘséget a közfoglalkoztatási rendszeren belül,
5700 pedig el tudott helyezni az elsĘdleges munkaerĘpiacon, így az álláskeresĘk kétharmada jutott
munkalehetĘséghez – fordította le az elvet a számok nyelvére.
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Azt is kiemelte, hogy ebben a rendszerben az önkormányzatok kapnak vissza nem térítendĘ támogatást, amit
bérre, dologi kiadásra és beruházásra is fordíthatnak. Ez utóbbi teszi lehetĘvé például a gépek vásárlását, tehát az
értékteremtĘ munka feltételeinek megteremtését.

–

A megye 358 települése közül 259 önkormányzat él ezzel az eszközzel, 12 szociális szövetkezet
mĦködik. A legnagyobb megyeként, és így a legnagyobb közfoglalkoztatóként szeretnénk bemutatni az
eredményeket, lehetĘséget teremteni mindenkinek arra, hogy megismerje azokat. A területtel
foglalkozók, az önkormányzatok pedig megoszthassák egymással ötleteiket, tapasztalataikat – emelte ki
a kormánymegbízott.

–

Így például megkóstolhatjuk, milyen sajt készült a komlóskai kecskefarm tejébĘl, megtudhatjuk, milyen
az erdĘhorváti tyúkfarm tojásából készült tészta, a hagyományos rátkai sváb szalonna, vagy éppen mit
tud a tállyai kézi kĘfeldolgozás. Miskolc és környéke is derekasan kivette a részét a
közfoglalkoztatásból. A járás minden települése bemutatkozik, egy csokorban, ahogy a többi járás is –
Ęket a Városház téren találhatjuk meg.

2.2 A kiállítás megnyitója
A „Közfoglalkoztatási kiállítás” megnyitójára a Szent István téren felállított nagyszínpadon került sor. A
hivatalos megnyitó elĘtt a DiósgyĘr-Vasgyári Szakközépiskola fúvószenekara szórakoztatta a jelenlévĘket. A
rendezvény nyitó produkciójaként a „Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes” „MezĘségi táncok” elĘadását
tekinthette meg a szép számú közönség.

Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes
Ezt követĘen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás hivatalos megnyitására került sor.
Ennek keretében Demeter Ervin a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és Dr.
Kriza Ákos a rendezvénynek otthont adó Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere mondott köszöntĘt. A
köszöntĘk elhangzását követĘen Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelĘs
helyettes államtitkára megnyitotta a rendezvényt.
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Demeter Ervin Kormánymegbízott és Dr. Kriza Ákos polgármester köszöntĘje
Demeter Ervin a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntĘjében szólt a
közfoglalkoztatás meghatározó szerepérĘl a megyében és arról, hogy értékteremtésben az önkormányzatok egyre
jelentĘsebb eredményeket érnek el. A kiállított termékek ékes bizonyítékai annak, hogy kellĘ elhatározással,
kreativitással és munkával mi mindent lehet létrehozni, megtermelni akár a közfoglalkoztatás keretein belül.
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere elmondta, a megyeszékhelyen évrĘl évre több ezres nagyságrendben
vesznek részt az érintettek a közfoglalkoztatásban és jutnak ilyen módon munkához és fizetéshez. Emlékeztetett,
ezek az emberek igen komoly munkát végeznek a városban, iskolákat, óvodákat, bölcsĘdéket újítanak fel,
járdákat építenek, patakmedret tisztítanak.
Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára kiemelte, a
közfoglalkoztatás jelentĘsen hozzájárul ahhoz, hogy a segélyalapú társadalmat felváltsa a munka alapú. 2011ben a kormány 64 milliárdot irányzott elĘ közfoglalkoztatási programokra. Az erre szánt összeg évrĘl évre nĘtt,
2014-ben már 231 milliárdot hagytak jóvá erre a célra. Idén, országos szinten havi mintegy 200 ezer fĘ
álláskeresĘ folyamatos, napi 8 órás foglalkoztatását valósítják meg ebbĘl a forrásból.

Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára
megnyitja a kiállítást
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2.3 A kiállítás
A rendezvény elsĘ alkalommal kínált lehetĘséget a megye 16 járása 125 kiállítójának, hogy 101 kiépített standon
bemutathassák a kistérségi startmunka mintaprogram keretében elĘállított termékeiket és az elért eredményeket.
A kiállításon résztvevĘk összesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A közel 5000 fĘt számláló kiállítás keretében 4900 m2 kiállítási területen 614 m2 alapterületĦ kiépített standon és
325 m2 szabad területen mutatkoztak be a kiállítók. A kiállítási pavilonok elhelyezkedése járásonként a mellékelt
térkép szerint (2. sz. melléklet) valósult meg.
A megnyitót követĘen Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár Demeter Ervin kormánymegbízott, Dr. Kriza
Ákos polgármester, Dr. Lukács Irén a Kormányhivatal fĘigazgatója kíséretében, Lórántné Orosz Edit a
Munkaügyi Központ igazgatója kalauzolásával megtekintette a kiállítási standokat.

Miskolci járás kiállítóinak megtekintése

A kiállításon résztvevĘ közfoglalkoztatók többsége a mezĘgazdasági programban megtermelt és feldolgozott
termékeit mutatta be az érdeklĘdĘknek.
Találkozhattunk a konyhakerti növények mellett a szántóföldi növénytermesztés termékeivel is, amelyet az
állattartásban hasznosítanak. A hagyományos zöldségek és gyümölcsök mellett több településen foglalkoznak
gyógynövény termesztéssel ill. gyĦjtéssel (Boldva, Berzék, Ózd), valamint friss bio-zöldség feldolgozásával és
zöldségkülönlegességek elĘállításával is (Hernádszentandrás).
A mezĘgazdasági termékek feldolgozásában a savanyítás, a gyümölcsök befĘzése és a legkülönfélébb lekvárok
elĘállítása a meghatározó (töklekvár, bodza, csipke, szeder stb.).
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A szemet gyönyörködtetĘ Berzék Község Önkormányzatának standja

A boldvai gyógynövények és gyógyteák

9

Taktakenéz és Prügy Község Önkormányzatának kiállítása

Ózd Város Önkormányzatának bemutatkozása

10

Ináncs Község kiállítási standja

Szikszó Város Önkormányzata által elĘállított tésztafélék

11

HejĘbába Községi Önkormányzat kiállítása

Igrici Község Önkormányzatának termékei

12

Hernádnémeti bálabútorai

KisgyĘr mezĘgazdasági termékei

13

A kazincbarcikai járás kiállítói

Cigánd Város Önkormányzatának standja

14

Zemplénagárd és Révleányvár települések standjai

Arló Nagyközség Önkormányzatának termékei

15

Garadna Község Önkormányzatának kiállítása

Gelej Község Önkormányzat látványos bemutatója

16

SzuhafĘ Község Önkormányzatának díszes bemutatója

Királd Községi Önkormányzat kiállítása

Olaszliszka Község Önkormányzatának finomságai

17

Nagy sikere volt a rátkai sváb szalonnának

Vatta Község Önkormányzatának feldolgozott termékei

18

Rudolftelep Község Önkormányzatának termékei

ErdĘhorváti és Komlóska közös standja

19

A mezĘgazdasági projekt kiállított termékei mellett a látogatók megtekinthették a téli-és egyéb értékteremtĘ
program keretében végzett tevékenységek eredményeit is.
Többek között láthatók voltak innovatív utcabútorok, a különbözĘ térkövek és betonelemek, cirokseprĦk,
biomassza elĘállítás és papír brikett téglagyártás.

Tornanádaska Község Önkormányzat saját kivitelezésben állítja elĘ a térköveket és az utcabútorokat

Fából készült pihenĘ-bútorok az ózdiak kivitelezésében
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A kistérségi startmunka mintaprogram helyi sajátosságokra épülĘ programelemében KisgyĘr Község
Önkormányzata bemutatta többek között a betlehemi faragott angyal készítését.
Találkozhattunk a fonott kosarak készítĘivel (Kesznyéten), a matyó népmĦvészet hagyományainak Ęrzése
kertében megismerhettük a matyó ruhák és hímzések készítését (MezĘkövesd) valamint a rece hímzés
elĘállítását (Szomolya).

A kisgyĘri fafaragók

A kesznyéteni kosárfonók

21

Telkibányai kosárfonók termékei

A Matyó program termékei

22

SzendrĘ Város Önkormányzatának KékfestĘ termékei

Az egyéb startmunka mintaprogramok megvalósítói is bemutatták tevékenységüket. Az érdeklĘdĘk láthatták
„Tállya Község Önkormányzata kézi kĘfeldolgozás, kĘfaragás” program során elĘállított termékeket, valamint a
varrodai programban részvevĘ közfoglalkoztatók kiállított darabjait (Sátoraljaújhely, Karcsa, ErdĘbénye)
A közfoglalkoztatás alapjain szervezett szociális szövetkezetek közül a Rozvágy-Text Szociális Szövetkezet
(Nagyrozvágy) is bemutatta kínálatát, zászlókat, hímzett termékeket, levendulás illat-és díszpárnákat.

Rozvágy-Text Szociális Szövetkezet kiállítása

23

A tállyai kézi kĘfeldolgozó, kĘfaragó program bemutatkozása

Karcsa Község Önkormányzatának kiállítása

24

A közfoglalkoztatási támogatásból vásárolt gépek bemutatása

Állatsimogató
A Városház téren felállított 16 m2-es LED falon a rendezvény idĘtartama alatt folyamatosan a lehetett
megtekinteni a megye közfoglalkoztatási helyzetét bemutató szakmai anyagot. A 16 járás is készített a
kiállításon résztvevĘ településeken végzett értékteremtĘ munkák eredményérĘl egy-egy kisfilmet, amelyek
szintén láthatóak voltak. A LED falon vetített megyei szakmai összefoglalót a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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LED fal a Városház téren
A rendezvényt követĘ héten a Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége október 2-án, az
Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség október 3-án rendezte meg területi szinten a
közfoglalkoztatási kiállítást.

2.4 Kulturális programok
A nagyszabású rendezvény látványosságát két színpadra tervezett zenés, táncos programokkal színesítettük.
LehetĘséget kínáltunk a megye településein mĦködĘ amatĘr mĦvészeti együtteseknek, csoportoknak a
bemutatkozásra. A jelentkezĘk nagy száma miatt kellett két színpadot felállítani, mivel senkit sem akartunk
megfosztani a fellépés lehetĘségétĘl.
A kiállításra kilátogatók összesen 52 produkciót tekinthettek meg, 28 fellépĘ a nagyszínpadon (Szent István tér),
24 fellépĘ pedig a pódium színpadon (Erzsébet tér) kapott lehetĘséget a szereplésre. A kulturális mĦsor
forgatókönyvét a 4.sz. melléklet tartalmazza.
A kísérĘ rendezvényként szervezett színpadi produkciók igen nagy sikert arattak és hozzájárultak a
„Közfoglalkoztatási Kiállítás”sikeres lebonyolításához.

Táncos produkció a nagyszínpadon
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Színdarab a pódium-színpadon

Matyó-divatbemutató

3. Az értékteremtĘ kistérségi startmunka mintaprogramok
eredményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Megyénkben a munkahelyek megszĦnése nemcsak egyszerĦen munkanélküliséget okozott, hanem a
gazdaságilag aktív lakosság egy jelentĘs részének leépülését, az elsĘdleges munkaerĘpiacról történĘ kivonulását
is eredményezte. A közfoglalkoztatásban való részvétel sokszor egyetlen lehetĘsége az álláskeresĘknek különösen az elmaradott térségekben – hogy munkajövedelemhez jussanak. Ebben kiemelkedĘen fontos szerepet
töltenek be az önkormányzatok, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok illetve intézmények.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program meghirdetésével 2011. évben bevezetett közfoglalkoztatás új rendszere
2014. évre mind a forrás, mind a foglalkoztatás tekintetében jelentĘsen bĘvült.
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A legfontosabb célja és rendeltetése azonban továbbra is az, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú,
szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetĘséget. A munka világába visszavezetett emberek
mielĘbb találjanak állást az elsĘdleges munkaerĘpiacon, vagy szociális szövetkezetet alakítva idĘvel önálló
tevékenységet végezzenek.
A kormány 1277/2014. (IV. 30.) Korm. határozatával döntött a 2014. május–december közötti idĘszak
közfoglalkoztatási kérdéseirĘl. Ennek alapján országos szinten 200 ezer fĘ napi 8 órás közfoglalkoztatását kell
biztosítani. Ehhez a szükséges forrásokat is hozzárendelte (összesen 231,1 Mrd Ft-ot).
A megye munkaerĘ-piaci folyamatainak alakításában a közfoglalkoztatásnak meghatározó szerep jut, ami a
foglalkoztatási hatásokon túlmutatva, jelentĘsen kihat sok család megélhetési, szociális helyzetére. A hátrányos
helyzetĦ térségekben és településeken „segély helyett munkát ad” azon alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezĘ álláskeresĘk kezébe is, akik évek óta nem találnak állást.
2014-ben 55,6 ezer foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásra (FHT-ra) jogosult álláskeresĘt vettek
nyilvántartásba a megye munkaügyi kirendeltségei. Közülük minden második álláskeresĘ (28,7 ezer fĘ,
52%) közfoglalkoztatás keretében jutott munkához, további 5,7 ezer fĘ (14%) viszont az elsĘdleges
munkaerĘpiacon kapott munkát.
A 2011 Ęszén kísérleti jelleggel három kistérségben (Ózd, Encs és MezĘcsát) bevezetett Startmunka
mintaprogramok mára már a megye valamennyi járásában megjelentek, bĘvült a hasznos, értéket teremtĘ
közfoglalkoztatási tevékenységek palettája.
A kistérségi Startmunka mintaprogramok keretében valódi, értékteremtĘ tevékenységek végezhetĘk, melyek
mérhetĘek, elszámolhatóak és a közösség javát szolgálják. Ehhez a Belügyminisztérium vissza nem térítendĘ
támogatást biztosít, mely bérköltségre, beruházási- és dologi költségekre fordítható. (A korábban szervezett
közmunka programokban beruházásra és dologi költségek finanszírozására támogatást nem biztosítottak, ezért az
önkormányzatok értékteremtést nem tudtak megvalósítani.)
A közfoglalkoztatásra 2011 és 2014 között a megye rendelkezésére álló források 4,7 szeresre növekedtek,
7,8 Mrd Ft-ról 36,5 Mrd Ft-ra (2014. augusztus végéig). A közfoglalkoztatásba bevont érintett létszám
több mint kétszeresére, közel 38 ezer fĘrĘl 81 ezer fĘre növekedett.
A megye rendelkezésére álló 2014. évi források majdnem fele kistérségi Start mintaprogramok
megvalósítását támogatta. 2014-ben a megye 358 településébĘl 259 önkormányzat mĦködtet Start
mintaprogramot, amelyben több mint 28 ezer fĘ vesz részt.
A mintaprogramokban foglalkoztatottak száma 2011 és 2014 között 2100 fĘrĘl 28 ezer fĘre változott.
A kistérségi Start mintaprogramok révén 2012 és 2014 között közel 9 Mrd Ft összegĦ beruházási jellegĦ
támogatás érkezett a megyébe. EbbĘl sikerült az önkormányzatoknak beszerezni azokat a gépeket,
berendezéseket, eszközöket, amelyekkel az értékteremtĘ tevékenységet megvalósíthatták.
A megyében a kistérségi Start mintaprogramok az alábbi tevékenységi területeken valósultak meg:
x

x

MezĘgazdasági program – célja a helyi lehetĘségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség-és
gyümölcs, takarmánynövények, valamint kisállattartás által az önkormányzati intézmények ellátásának
biztosítása, valamint lehetĘség szerint a keletkezĘ többlet értékesítése, feldolgozása. A
programelemben 256 települési önkormányzat és 3 civil szervezet vett részt. Az érintett
közfoglalkoztatottak száma 10345 fĘ, és közel 2000 hektáron gazdálkodnak.
MezĘgazdasági földutak rendbetétele – célja, hogy elĘsegítse a mezĘgazdasági telepek, majorok
bekötését a közúti hálózatba, a termelĘk számára lehetĘvé téve a termények biztonságos szállítását. A
programelemben 56 települési önkormányzat vett részt. Az érintett közfoglalkoztatottak száma
874 fĘ.
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x

x

x

x

x

Belvízelvezetés – célja a településeket, mezĘgazdasági területeket fenyegetĘ belvizek kialakulásának
megelĘzése, a belvíz elvezetĘ árkok kialakítása, karbantartása. A programelemben 120 települési
önkormányzat, 2 önkormányzati társulás és 7 önkormányzati tulajdonban lévĘ gazdasági
társaság vett részt. Az érintett közfoglalkoztatottak száma 3273 fĘ.
Illegális hulladéklerakók felszámolása – kül-és belterületeken lerakott, elhagyott hulladék felszedése,
kezelése, ártalmatlanítása, megszüntetése. A programelemet 24 települési önkormányzat, 2
önkormányzati társulás és 4 önkormányzati tulajdonban lévĘ gazdasági társaság valósította meg.
Az érintett közfoglalkoztatottak száma 789 fĘ.
Téli és egyéb értékteremtĘ közfoglalkoztatás – a közösség számára hasznok, új értéket elĘállító
tevékenységek megvalósítása, pl. Kovácsvágáson szabadtéri színpad építése, Putnokon, Ináncson,
Szalonnán térburkoló elemek, Sajópálfalán, Szemerén utcabútorok, virágládák készítése, stb. A
programelemben 221 települési önkormányzat és 8 önkormányzati tulajdonban lévĘ gazdasági
társaság vett részt, az érintett közfoglalkoztatottak száma 8766 fĘ.
Belterületi közúthálózat javítása – az önkormányzati kezelésĦ közúthálózat karbantartása, javítása,
bĘvítése, környezetük rendbetétele. A programelemet 87 települési önkormányzat, 2 önkormányzati
társulás és 8 önkormányzati tulajdonban lévĘ gazdasági társaság valósította meg. Az érintett
közfoglalkoztatottak száma 2962 fĘ.
Bio - és megújuló energia-felhasználás – célja a drága gáz kiváltása alternatív fĦtési módokkal, a
fĦtĘanyag helyi biztosításával és energia ültetvények létrehozásával. A feladatot 7 települési
önkormányzat valósította meg, az érintett közfoglalkoztatottak száma 76 fĘ.
Helyi sajátosságokra épülĘ közfoglalkoztatás – a települések egyedi adottságaira, erĘforrásaira építĘ
kulturális, vagy egyéb más tradicionális hagyományainak felelevenítésével értékteremtĘ tevékenység
megvalósítása (pl. MezĘkövesden, Szentistvánon és Szomolyán matyó motívummal díszített
ajándéktárgyak, ruhák készítése, recekészítés, Borsodnádasdon molnárkalács készítése, KisgyĘrben
faragott betlehem készítése, stb.) A programelemben 50 települési önkormányzat, 1 önkormányzati
társulás és 1 önkormányzati tulajdonban lévĘ gazdasági társaság vett részt, az érintett
közfoglalkoztatottak száma 1138 fĘ.

A program foglalkoztatási ágához uniós forrásból a TÁMOP 2.1.6. „Újra Tanulok” projekt keretében képzési
elem kapcsolódott, melynek eredményeképpen megyénkben 20.022 fĘ vett részt különbözĘ képzésekben. Ez
komoly lehetĘség volt a közfoglalkoztatásban résztvevĘk számára, akik a téli közfoglalkoztatási programban
általános iskolai végzettséget, államilag elismert szakképesítést, valamint egy adott munkakörre felkészítĘ
ismereteket szerezhettek betanító képzés keretében.
x
x
x
x
x
x

MezĘgazdasági képzésbe bevontak összesen 4524 fĘ (ebbĘl növénytermesztés és állattartás 491 fĘ,
állattartás 519 fĘ, növénytermesztés és tartósítás 3514 fĘ)
Államilag elismert OKJ szakképesítést adó képzésbe vontak száma 3023 fĘ (pl. motorfĦrész kezelĘ,
mezĘgazdasági munkás, kisteljesítményĦ kazánfĦtĘ, stb.)
Hatósági képzésben résztvevĘk száma: 91 fĘ (pl, földmunka-, rakodó-és szállítógép-kezelĘ,
mezĘgazdasági vontató vezetĘ, stb.)
Betanító képzésben résztvevĘk száma: 5574 fĘ (pl. betanított konyhai kisegítĘ, település-karbantartó,
stb.)
KompetenciafejlesztĘ képzésben 6754 fĘ vett részt, valamint
Felzárkóztató képzésben résztvevĘk száma 56 fĘ volt.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes települései úttörĘ szerepet töltenek be a közfoglalkoztatásban, több helyen
példaértékĦ programot valósítanak meg, ezért a megyében számos település kapott a közfoglalkoztatásban
kiemelkedĘ tevékenysége miatt elismerést 2012-ben és 2013-ban is (pl. Ináncs, Szemere, Berzék, KisgyĘr,
Cigánd, Kovácsvágás, Mucsony, Méra, Rudolftelep, Abaújszántó, Novajidrány, Garadna, Halmaj, Hídvégardó,
Parasznya, stb.).
A kitüntetésben részesített önkormányzatokon kívül – a teljesség igénye nélkül - még az alábbi településeken
értek el az értékteremtésben kimagasló eredményeket, pl.:
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Ózd Város Önkormányzata (1 millió tĘ energiaültetvény telepítése, 400 ha erdĘ és bokros terület
tisztítása, az itt keletkezett ágfából apríték készítése),
ErdĘhorváti (baromfitartás, tésztakészítés),
Komlóska (kecskefarm, sajtkészítés),
Ináncs (mezĘgazdasági termelés és feldolgozás, tésztakészítés, sertés-és baromfitartás, térkĘ-készítés),
Kovácsvágás (szabadtéri színpad, kilátó készítése),
Tiszatarján (energiafĦz),
Rátka (hagyományos sváb szalonna elĘállítása),
Abaújszántó (mezĘgazdaság, baromfi- és sertéstartás, gombatermesztés),
Tállya (kézi kĘfeldolgozás).

A közfoglalkoztatás alapvetĘ célja továbbra is, hogy a munka világába visszatért emberek minél hamarabb újra
állást találjanak az elsĘdleges munkaerĘ-piacon, valamint a legsikeresebb programok a késĘbbiekben önállóan,
támogatás nélkül is fenntarthatók legyenek, további foglalkoztatást, munkahelyet teremtve az érintetteknek.
Az elmúlt idĘszakban a közfoglalkoztatás bázisán megyénkben is megalakult 12 szociális szövetkezet, amely a
szociális gazdaság részeként - átmenetet képezve a közfoglalkozatás és a versenyszféra között - fĘként helyi
lehetĘségekre építve szervezi meg a foglalkoztatást. A megyénkben megalakult szociális szövetkezetek:
1. Rozvágy Text Szociális Szövetkezet (Nagyrozvágy): zászlók és egyéb textilia elĘállítás
2. SzendrĘi TermelĘ és Szolgáltató Szociális Szövetkezet mirelit zöldség elĘállítás olajos magvak
préselése
3. Bóta- Sáta Szociális Szövetkezet (Borsodbóta): faipari tevékenység, kalodás fa elĘállítása
4. Arlócium Szociális Szövetkezet, Arló: égetett agyag, építĘanyag gyártás
5. Garadnáért Szociális Szövetkezet (Garadna): tésztagyártás, vadon termĘ egyéb erdei gyümölcs
feldolgozás
6. Cserfa Szociális Szövetkezet (Csernely) egyéb bútorgyártás
7. Szentgyörgyi Barkó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (Borsodszentgyörgy): állattenyésztés,
fakitermelés
8. Szikszói Industrial Szociális Szövetkezet: tésztagyártás, kiskereskedelem, csomagolás, sportlétesítmény
mĦködtetés
9. Ózdi Szociális Szövetkezet:fĦszer,aroma, Szociális Szövetkezet narkotikus gyógynövény termesztés
10. Bodroghalmi Szociális Szövetkezet Villamos motor, áramfejlesztĘ gyártás, sertés tenyésztés
feldolgozás
11. Tállya Zemplén Szociális Szövetkezet SzĘlĘtermesztés gyümölcsfeldolgozás, gabonatermesztés
12. Miskolci Épületfelújító- és Karbantartó Szoc. Szöv.: egyéb befejezĘ építés, zöldterület kezelés,
állattenyésztés
A létrejött szociális szövetkezetek közül már termelĘ tevékenységet folytat a Rozvágy-Text Szociális
Szövetkezet (Nagyrozvágy), ahol különbözĘ zászlókat készítenek.

4. A rendezvény sajtóvisszhangja.
A „Közfoglalkoztatási Kiállítás” rendezvény médiában való megjelenését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal koordinálta.
A „Közfoglalkoztatási kiállítás” rendezésérĘl elĘzetesen az elektronikus sajtó (minap.hu, boon.hu, iranytv,
Index.hu), valamint a regionális sajtó - Észak-magyarország - tájékoztatta az embereket.
A rendezvényt követĘen az írott sajtóban méltatták a kiállítók sikeres bemutatkozását. A kiállításról a Miskolci
Városi Televízió is tudósítást mutatott be. A médiákban megjelent cikkek közül az alábbiakban bemutatunk
néhányat.
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Közfoglalkoztatási kiállítás az értékteremtés jegyében
minap.hu
2014. szeptember 22. 11:14
frissítve: 2014. szeptember 23. 13:40
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Munkaügyi Központ közremĦködésével
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez.

A rendezvény keretében lehetĘség nyílik arra, hogy a települések, önkormányzatok, a kistérségi Startmunka mintaprogramok eredményeként
elĘállított termékeket bemutassák. A rendezvényt szeptember 26-án (péntek) 10.00 – 17.00 óra között tartják Miskolcon, a Szent István tér, Városház
tér, Erzsébet tér, Széchenyi utcán.

2014. évben a megye 358 településébĘl 259 önkormányzat mĦködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot, melyekben 28 491 fĘ vesz részt. A
rendezvényen a megye 16 járásának 125 települése mutatkozik be, összesen 101 kiépített standon.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a bemutatkozásra és a kiállítás támogatására, mivel a miskolciak évrĘl évre
növekvĘ számban, több ezer fĘvel vesznek részt, a Startmunka mintaprogramban.2014-ben mintegy kettĘezer ötszázan jutnak ily módon munkához, és
megélhetéshez a városban. A közfoglalkoztatás keretében iskolákat, óvodákat, bölcsĘdéket, bérlakásokat újítanak fel, járdákat építenek, és egyéb
értékteremtĘ munkát végeznek.

A kistérségi programok közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legnépszerĦbb a mezĘgazdasági programelem, amelyben 2014-ben már 7 207 fĘ
dolgozik, és a gazdálkodás is közel 2 000 hektár termĘterületen folyik.

Az 259 önkormányzat által megvalósított mezĘgazdasági programelemek képzéssel párosulnak, ahol több mint 4500 fĘ tanulta/tanulja meg a
növénytermesztés és az állatartás alapismereteit, valamint jártasságot szerezhetnek a termények feldolgozásában és hasznosításában.
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Közel 3 400 fĘs közfoglalkoztatotti létszámot érintenek az önkormányzati belvíz-elvezetési programok, melyek megvalósítása során 2012. és 2013.
években 1 565 kilométernyi belterületi esĘelvezetĘ rendszer karbantartása történt, valamint 246 km új elvezetĘ rendszer került kiépítésre.

A köz- és mezĘgazdasági útkarbantartási programokban 3 825 fĘ résztvevĘ munkája valósítja meg a feladatot. E programoknak köszönhetĘen 2012. és
2013. években 1 976 kilométer közutat és járdát és 925 kilométer mezĘgazdasági földutat újítanak fel, tartanak karban, valamint 20 kilométer új közút
létesült és kapott új burkolatot.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására indított programokban 806 fĘ vesz részt a megyében, munkájuk során 2012. és 2013. években 25 000 m³
is meghaladó, engedély nélkül elhelyezett szemetet és egyéb hulladékot gyĦjtöttek össze, szállítottak el, melynek köszönhetĘen 1,4 millió m² terület
tisztítása történt meg.

Az egyéb értékteremtés keretében többek között számos ipari terméket – úgymint beton- és térburkoló elemeket, asztalosipari termékeket,
virágládákat, padokat, buszmegállókat, kerítéselemeket, utcai bútorokat, ajtókat, ablakokat, textilipari termékeket, szĘtteseket, munkaruhákat –
állítanak elĘ. A program keretében épültek színpadok, közösségi terek, megújultak temetĘk és azok környezete is.

A 2014. évben indított programokban közel 250 település 10 031 fĘvel vesz részt.

A kiállítás alkalmas arra is, hogy a lakosság széles körben is megismerhesse a közfoglalkoztatási programok keretében végzett innovatív munkát, mely
amellett, hogy az érintett álláskeresĘk számára átmeneti foglalkoztatási lehetĘséget nyújt, konkrét értékteremtĘ tevékenységeket valósít meg.

A helyszínen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a járási hivatalok koordinációja mellett az önkormányzatok
megismerhetik egymás „jó gyakorlatait”, elĘállított termékeit, ötleteket adva arra, hogy más települések is megvalósítsanak hasonló programokat.
Közös cél, hogy a legsikeresebb programok a késĘbbiekben esetleg önállóan, támogatás nélkül is fenntarthatók legyenek, további foglalkoztatást,
munkahelyet teremtve.

Közfoglalkoztatási kiállítás nyílik Miskolcon
INDEX
2014. 09. 26. 07:58

A három éve bevezetett közfoglalkoztatásra fókuszál az a kiállítás, amely ma nyílik
Miskolcon, a rendezvény elsĘ alkalommal kínál lehetĘséget a megye járásainak,
településeinek arra, hogy bemutassák a kistérségi Startmunka mintaprogramok keretében
elĘállított termékeiket, az elért eredményeket.
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Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetĘje az MTI-nek azt
mondta: a nemzeti közfoglalkoztatási program legfontosabb célja, hogy minél több, munkára
képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló embernek biztosítson munkát.
A politikus szerint fontos, hogy a munka világába visszavezetett emberek mielĘbb találjanak
állást az elsĘdleges munkaerĘpiacon, vagy szociális szövetkezetet alakítva idĘvel önálló
tevékenységet végezzenek.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a közfoglalkoztatás meghatározó, erre 2011 és 2014 között
36,5 milliárd forintot költöttek, csaknem 81 ezren jutottak munkához. A térségben a
közfoglalkoztatásnak meghatározó szerepe van.

Közfoglalkoztatási kiállítás
Miskolcon
Miskolc. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a miskolci önkormányzat pénteken Közfoglalkoztatási
kiállítást szervez. Share

Demeter Ervin kormánymegbízott elmondta: B.-A.-Z. megyében 55 600 fĘ a nyilvántartott álláskeresĘk száma, akiknek
több, mint a fele a közfoglalkoztatásban dolgozik. Minderre vissza nem térítendĘ állami támogatást kapnak az
önkormányzatok, amelyet bérköltségre, dologi kiadásokra és beruházásokra fordíthatnak. 2012 és 2014 között 9 milliárd
forintot használtak fel a helyhatóságok a beruházásokra. Kriza Ákos polgármester arról is szólt, hogy a megyei jogú városok
közül egyedül Miskolc vehet részt a Start munka programban, ami javítja a város piaci helyzetét. A városvezetĘ
elmondása szerint ugyanis, amíg 2010-ben 12 500 munkanélküli volt Miskolcon, most ez a szám 8600.
A Miskolc belvárosi eseményen elĘreláthatóan a megyei 16 járásából, 115 település vesz részt, közel 100 standon.
ÉM-JLI
A BOON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON

Közfoglalkoztatási kiállítás Miskolcon
Közfoglalkoztatási kiállítást szervez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal és a miskolci önkormányzat ma. Demeter Ervin kormánymegbízott a
program tegnapi ismertetĘjén elmondta: 55 600 fĘ a megyében nyilvántartott álláskeresĘk
száma, akiknek több mint a fele a közfoglalkoztatásban dolgozik. Minderre vissza nem
térítendĘ állami támogatást kapnak az önkormányzatok, amit bérköltségre, dologi kiadásokra
és beruházásokra fordíthatnak – ez utóbbira 9 milliárd forintot költöttek 2012 és 2014 között.
MISKOLC.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere arról is szólt, hogy a megyei jogú városok közül egyedül
Miskolc vehet részt a Start munkaprogramban, ami javítja a város piaci helyzetét. Elmondása
szerint ugyanis, amíg 2010-ben 12 500 munkanélküli volt Miskolcon, most ez a szám 8600.
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A rendezvénynek Miskolc belvárosa ad otthont, elĘreláthatóan a megye 16 járásából, 115
település vesz részt, közel 100 standon. ÉM-JLI

Közfoglalkoztatási kiállítás lesz Miskolcon
Írta: itv , 2014.09.22. 12:12:47, hétfĘ - Frissítve: 22nd September, 2014 - 12:12pm
Téma:
x

Borsodi közélet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a Munkaügyi Központ közremĦködésével 2014. szeptember 26án 10 órától 17 óráig Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez Miskolc belvárosában, a Szent
István tér – Városház tér – Erzsébet tér – Széchenyi utca körzetében.
A rendezvény elsĘ alkalommal kínál lehetĘséget - a megye 16 járásának 125 települése
összesen 101 kiépített standon - a kistérségi startmunka mintaprogramok
eredményeként elĘállított termékek bemutatására. A kiállítást folyamatosan színes,
zenés programok kísérik.
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Forrás:
http://minap.hu/cikkek/kriza-akos-kozfoglalkoztatas-nem-utcaseprest-jelent

Kriza Ákos: a közfoglalkoztatás nem
utcaseprést jelent!
Horváth Imre
|

2014. szeptember 26. 14:58
|

frissítve: 2014. október 04. 10:53

Megyei közfoglalkoztatottak termékeibĘl nyílt kiállítás pénteken, a miskolci
belvárosban. Kriza Ákos polgármester nyitóbeszédében elmondta: a közmunkások
értéket teremtenek, becsülendĘ a munkájuk

A miskolciak évrĘl évre növekvĘ számban, több ezer fĘvel vesznek részt a Startmunka
mintaprogramban.2014-ben mintegy kettĘezer ötszázan jutnak munkához a városban. A
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közfoglalkoztatás keretében iskolákat, óvodákat, bölcsĘdéket, bérlakásokat újítanak fel,
járdákat építenek, és egyéb értékteremtĘ munkát végeznek.
A kistérségi programok közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legnépszerĦbb a
mezĘgazdasági programelem, amelyben 2014-ben már 7 207 fĘ dolgozik, és a gazdálkodás
is közel 2 000 hektár termĘterületen folyik.

Képgaléria!

2011-ben indult el a Start Közmunkaprogram, mondta el a rendezvény
megnyitóján Demeter Ervin, megyei kormánymegbízott. A rendezvényen a megye 16
járásának 125 települése mutatkozik be, összesen 101 kiépített standon. - Jó alkalom ez arra
is, hogy megismerjék egymás tapasztalatait, továbbadják a jó gyakorlatokat és így minél
hatékonyabban mĦködhessen a program – fogalmazott a kormánymegbízott.
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Kriza Ákos: a közmunka nem utcaseprés Fotó: F. Kaderják Csilla

- Nagy öröm, hogy Miskolc adhat otthont ennek a kiállításnak - mondta Kriza Ákos
polgármester - Miskolc az egyetlen megyei jogú város, amely részt vehetett a Start
közmunkaprogramban. Minden munkahely nagyon fontos, az elsĘdleges a piaci alapú
munkahelyek teremtése, de aki nem tud ezen a területen elhelyezkedni, annak is lehetĘséget
kell biztosítani. Erre egy mód a közmunkaprogram, amely nem csak a közterületek
takarításából, vagy rendbetételébĘl áll, hanem egyéb értékteremtĘ lehetĘségeket is magában
foglal, Miskolc például elsĘsorban az állattenyésztés és növénytermesztés terén
kapcsolódott be a rendszerbe. „Dolgozzunk együtt, teremtsük meg ennek a programnak a
jövĘképét!” – zárta beszédét Kriza Ákos.
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Pálinkát is lehet látni a kiállításon

Békés és Baranya után a harmadik helyszín Borsod ebben a sorozatban - mondta Hoffmann
Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára. A
segélyalapú társadalmat felváltotta a munka alapú. A hátrányos helyzetĦ régiókban élĘk
számára pedig ez az egyetlen lehetĘség az értékteremtĘ munkára. A közfoglalkoztatás
finanszírozására a kormány 231 milliárd forintot fordít, ez 200 ezer ember folyamatos
foglalkoztatását teszi lehetĘvé. 2013. december elsejétĘl 2014. augusztus végéig összesen
307 ezer fĘt tudtak bevonni, akik tavaly átlagosan 4,13 hónapot dolgoztak. Plusz
eredményként említette a helyettes államtitkár, hogy nĘtt az érintett településeken a
közbiztonság és megkezdĘdött a családi kertmĦvelés.
A kiállítás alkalmas arra is, hogy a lakosság széles körben is megismerhesse a
közfoglalkoztatási programok keretében végzett innovatív munkát, mely amellett, hogy az
érintett álláskeresĘk számára átmeneti foglalkoztatási lehetĘséget nyújt, konkrét
értékteremtĘ tevékenység.

Miskolc, 2014. október 08.

Lórántné Orosz Edit
igazgató
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Nógrád Megye

Közfoglalkoztatási Kiállítás
Salgótarján, 2014. szeptember 26.

……….

Szakmai beszámoló

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett

Közfoglalkoztatási Kiállításról
A kiállítás idĘpontja:
2014. szeptember 26. 10.00 - 18.00 óráig
A kiállítás helyszíne:
Salgótarján, FĘ tér
A kiállításon Nógrád megye közfoglalkoztatási programjainak eredményeit mutatták be az
önkormányzatok, ahol a termékek, termények, kisállatok és az eredményeket bemutató
fotók színes kavalkádjával találkozhattak az érdeklĘdĘk.
A kiállításhoz szakmai rendezvény is kapcsolódott, melyen Réthy Pál fĘosztályvezetĘ úr
tartott elĘadást. A fórum lehetĘséget biztosított arra, hogy a közfoglalkoztatók közvetlenül
is tapasztalatot cserélhettek a programok megvalósítása során felmerülĘ kérdésekrĘl,
tapasztalatokról.

Közfoglalkoztatási Fórum
rendezvény
A rendezvény idĘpontja:
2014. szeptember 26. 11.00 - 13.00 óráig
A fórum helyszíne:
Salgótarján, FĘ tér, STC Kávéház Galériaterem

Szakmai Beszámoló
Közfoglalkoztatási Kiállítás Nógrád Megye
2014. szeptember 26.
Rendezvény szervezése:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. szeptember 26-án elĘször rendezte
meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást, ahol a megye 26 önkormányzata látványos keretek között
mutatta be közfoglalkoztatási eredményeit.

A kiállítás helyszíne Salgótarján FĘ tere
A kiállítás helyszínének Salgótarján FĘ tere adott otthont, ahol 12 település faházban, 8 sátorban, 2
saját készítésĦ standján – egy buszmegálló és egy zöldséges pavilonban – mutatta be a
közfoglalkoztatásban elĘállított termékeit. További 4 önkormányzat fényképeken illusztrálta az
eredményeit, a tablókká szerkesztett fotók egy erre a célra kialakított sátorban kerültek bemutatásra.
A lebonyolításhoz Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelkedĘ segítséget nyújtott,
a kiállítás feltételeit nagymértékben biztosította, a rendezvény színvonalas lebonyolításához
hozzájárult.

A rendezvény célja:
A kiállításon Nógrád megye közfoglalkoztatási programjainak eredményeit mutatták be az
önkormányzatok, ahol a termékek, termények, kisállatok és az eredményeket bemutató fotók színes
kavalkádjával találkozhattak a megye állampolgárai. A közfoglalkoztatás valós értékeit mutattuk be,
valamint a közfoglalkoztatási konferencia keretein belül az együttgondolkodást erĘsítve beszéltük
végig a közfoglalkoztatás kiemelt céljait, aktuális feladatait.
A bemutatón a megye teljes területérĘl összesen 26 település mutatta be a közfoglalkoztatás
keretében elĘállított termékeit, illetve fényképekkel illusztrálásra kerülnek a közfoglalkoztatás során
megvalósított értékteremtĘ munkák egyes munkafázisai, illetve az értékteremtĘ munka
megvalósításához beszerzett eszközei.
A látványos kiállítóhelyek mellett a látogatók megismerkedhettek a betonelem gyártás során
elĘállított termékekkel, a kerámiakészítés fortélyaival, a helyszínen zöldségek, gyümölcsök széles
kínálata várta az érdeklĘdĘket, akik többek között kóstolhattak kecskesajtot, pampuskát, mézesmákos kukoricát, óriás házinyúlból készült füstölt kolbászt és sült hússzeleteket is, valamint
különbözĘ házi lepényeket.
A kóstolás mellett lehetĘség nyílt a közfoglalkoztatásban elĘállított termékek, - ma már csak
nagyszüleink háztartásában fellelhetĘ régi hagyományos használati tárgyak illetve termékek is vesszĘkosarak, szárított gyógynövények, házi lekvárok, szörpök és rongyszĘnyegek megismerésére.
Az állatok kedvelĘi közelrĘl találkozhattak a közfoglalkoztatásban tenyésztett magyar óriásnyulak,
mangalica malacok, rackajuhok és baromfik egyedeivel is, valamint a közfoglalkoztatás során
beszerzett munkagépek is megtekinthetĘk voltak.
A kiállító önkormányzatokról kiadvány készült, ahol bemutatásra kerültek az elmúlt három év
eredményei a mintaprogramokra koncentrálva, látványos fotókkal illusztrálva azokat az
eredményeket, amelyek a kiállított termékek mellett a közfoglalkoztatás keretében megvalósultak.

A fotósátor

A rendezvény megnyitója:
A rendezvény fél 10-kor a Folt Zenekar és a Nógrád Néptánc Együttes mĦsorával kezdĘdött, majd
Tamási Ildikó, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója köszöntötte
a megjelenteket, melyet követĘen Réthy Pál, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és
Logisztikai FĘosztályának fĘosztályvezetĘje megnyitó beszédet mondott.

Folt Zenekar

Nógrád Néptánc Együttes

Tamási Ildikó, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja
igazgatójának köszöntĘje

Réthy Pál, a BM Közfoglalkoztatási és
Logisztikai FĘosztályának fĘosztályvezetĘje

Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat KözgyĦlésének elnöke, országgyĦlési képviselĘ
beszélt a Nógrád megyei közfoglalkoztatási programok fontosságáról, és Székyné dr. Sztrémi
Melinda, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármester asszonya megosztotta gondolatait a
közfoglalkoztatási programok mai szerepérĘl az önkormányzatok mĦködésében.

Becsó Zsolt a Nógrád Megyei
Önkormányzat KözgyĦlésének Elnöke,
OrszággyĦlési képviselĘ

Székyné dr. Sztrémi Melinda
Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármester asszonya

A megnyitó

A kiállítás kóstolói:
A látványos kiállítóhelyek megtekintése mellett a látogatók kóstolhattak kecskesajtot, pampuskát,
mézes-mákos kukoricát és különbözĘ házi lepényeket is.

Készül a magyargéci töltött laska
A helyszínen zöldségek, gyümölcsök széles kínálata várta az érdeklĘdĘket, illetve a
közfoglalkoztatásban elĘállított termékek, vesszĘkosarak, szárított gyógynövények, házi lekvárok,
szörpök is bemutatásra kerültek.

Házi lekvárok, szörpök Kutasóról

Egyéb ínyencségek Szuha, Mátraverebély és Bátonyterenye kínálatából
Szakmai Fórum:
A kiállítás körbejárása után a STC Kávézó Galéria termében Közfoglalkoztatási Szakmai Fórum
került megrendezésre, ahol részt vett Réthy Pál a BM Közfoglalkoztatási és Logisztikai
FĘosztályának fĘosztályvezetĘje, dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, Székyné dr. Sztrémi
Melinda Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr is részt vett a rendezvényen

A Belügyminisztérium képviseletében Varga Péter rendĘr ezredes, megyei koordinátor, Bagó József
és Bakonyvári Katalin szakmai tanácsadók vettek részt a rendezvényen, találkozhattak közvetlen
közelrĘl a napi aktuális kérdésekkel.

A Belügyminisztérium képviselĘi
A fórumon az érdeklĘdĘk tájékoztatást kaphattak a közfoglalkoztatás jövĘjérĘl, napi aktuális
kérdések megvitatására került sor. A konferencián a vezetett jelenléti ív alapján 75 fĘ vett részt.

A fórum résztvevĘi

Réthy Pál elĘadása
A fórumon Tamási Ildikó bevezetĘ elĘadásában ismertette Nógrád megye munkaerĘ-piaci
helyzetét, a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliségre gyakorolt hatását, valamint a
közfoglalkoztatás eredményeinek 2011 és 2014 közötti eredményeit, a megvalósulás
létszámadatainak elemzését, növekvĘ tendenciáját.

Tamási Ildikó elĘadása

Nógrád megye fĘ mutatói az elĘadáson bemutatott prezentációja alapján:

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

Közfoglalkoztatás helyzete
Nógrád megyében
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Közfoglalkoztatási Fórum
Salgótarján, 2014. szeptember 26.

Nógrád megye munkaerĘpiaca

A megye munkaerĘ-piaci
hanyatlása 2013-ban megállt,
a társadalmi-gazdasági
folyamatokban azóta javuló
tendenciák érvényesülnek.
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Nógrád megyei negyedéves mutatók
a 15-74 évesek körében (%, KSH MEF)
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A pozitív gazdasági elmozdulás
tükrözĘdik a foglalkoztatási
adatokban:
az alkalmazásban állók száma az
év elsĘ hat hónapjában
12,8%-kal növekedett, ehhez
a költségvetési szférában a
közfoglalkoztatás jelentĘsen
hozzájárult.
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Foglalkoztatási ráta

Munkanélküliségi ráta
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Nógrád megye munkaerĘpiaca
A nyilvántartott álláskeresĘk száma - egy hónap megszakítással – 2013
májusától hosszú távon kedvezĘen alakul megyénkben.
2014 augusztusában 15 297 fĘ volt álláskeresĘink száma. 1 694 fĘvel, 10%-kal
kevesebb, mint egy évvel korábban.
A nyilvántartott álláskeresĘk számának
alakulása Nógrád megyében (fĘ)
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Nógrád megye munkaerĘpiaca
A létszámfogyás az álláskeresĘk szinte minden csoportját érintette, köztük a
hátrányos helyzetĦeket is, mint pl. a tartósan elhelyezkedési gondokkal
küzdĘket, közel 50%-os csökkenést értünk el.
A tartósan regisztrált álláskeresĘk
száma Nógrád megyében (fĘ)
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Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás
létszámadatai
Téli átmeneti program nélküli
közfoglalkoztatási részvétel:
 2012. 3893 fĘ
 2013. 2268 fĘ
 2014. 3950 fĘ

A hosszabb idejû közfoglalkoztatás
nettó érintett létszáma (fõ)
(A téli átmeneti program adataival együtt.)

12000

10000

2014 újdonságai:
LHH településeken lehetĘség ezen
közfoglalkoztatási típuson belül
képzés indítására.
Önkormányzati Fejlesztési
Támogatásban részesült
projektek.
Programok hosszabbítása 2015
február 28-ig várható, 1988 fĘre
érkezett igény.
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Kistérségi startmunka mintaprogramok létszámai
Balassagyarmati és rétsági
kistérségbĘl a hátrányos helyzetĦ
települések is bekapcsolódhatnak
a kistérségi mintaprogramokba.
11 település vehetett részt a
mintaprogramokban.
2013-ban „egy új projekt láb”a helyi
sajátosságokra épülĘ projekt is
szerepet kapott a
mintaprogramok között.

A kistérségi startmunka programokban
részt vevõk érintett létszáma (fõ)

014. I-VIII. hó

4361 fõ

2013. év

4274 fõ

Létszámok alakulása 2014-ben
induló programok esetében::
2012-ben:
2143 fĘ
2013-ban:
3763 fĘ
2014. szeptember:
4264 fĘ
Jelenleg: 810 fĘ létszámot érintĘ
felterjesztés van felküldve a
Belügyminisztérium.
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Kistérségi startmunka mintaprogramok létszámai
A 2014. évi startmunka programok
létszámbevonási terve

Közúthálózat karbantartása (6.64%)
legális hulladéklerakók felsz. (2.44%)
Mezõgazdasági (22.87%)

g-i földutak rendbetétele (7.55%)

Belvízelvezetés (16.44%)

Helyi sajátosságra épülõ (11.66%)

Téli és egyéb értékt. (32.41%

Országos közfoglalkoztatási programok
Ebben a közfoglalkoztatási formában
viszonylagos stabilitás
mutatkozik,mind a foglalkoztatói
kör, mind a létszám
vonatkozásában
(7 nógrádi foglalkoztató).
 2012-ben: 543 fĘ
 2013-ban: 532 fĘ
 2014-ben :522 fĘ
A nem nógrádi közfoglalkoztatók
számára közvetített álláskeresĘk
száma (14 foglalkoztató).
 2012-ben: 1580 fĘ
 2013-ban: 1617 fĘ
 2014-ben: 1319 fĘ
Újdonság a rendészeti szervek és a
kulturális terület Nemzeti
MĦvelĘdési Intézet országos
közfoglalkoztatási programjai.

Az országos programokkal érintett
nógrádi álláskeresõk létszáma (fõ)
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Közfoglalkoztatási programok érintett létszámai
Nógrád megyében 2011-óta folyamatosan növekszik a közfoglalkoztatásban
résztvevĘk száma. 2012-ben 7,2 ezer fĘ, 2013-ban 15,4 ezer fĘ, 2014-ben
16,5 ezer fĘ volt érintett valamelyik programban a létszámcseréknek
köszönhetĘen hosszabb-rövidebb ideig.
Közfoglalkoztatással érintettek száma
Nógrád megyében (fĘ)
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A közfoglalkoztatási programokban
részt vevõk számának alakulása (fõ)
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Startmunka pr.

Képzések megvalósulás a közfoglalkoztatásban
TÁMOP 216-os program:
 2012-13: 914 fĘképzése valósult
meg:
mezĘgazdasági projektjében
három képzési típusban 666 fĘ
országos közfoglalkoztatás 248 fĘ
 2013-14: téli átmeneti képzési
program 6357 fĘ
 2014 évben további 213 fĘ
képzése valósult meg LHH-s
települések bevonásával
7484 fĘ képzését valósítottuk meg!
További képzések:
Országos képzés tervezett létszáma:
32 fĘ
2014-15 téli közfoglalkoztatásban
további 2200 fĘ képzési igényt
jeleztek a közfoglalkoztatók
részérĘl

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
képzésekkel érintettek megoszlása
2012-2014. években összesen 7484 fõ

Mezõgazdasági (8.90%)
Alapkompetencia k. (27.50%)

OKJ-s képzés (31.17%

Betanító képzés (32.43%)

2014 szeptemberében közfoglalkoztatásban
részt vevĘk létszáma
A jelenleg 8,2 ezer fĘ –
számának további bĘvülése
várható:
• 810 fĘ a start programokba
•1899 fĘ a hosszabb idejĦ
közfoglalkoztatása
•2200 fĘ a képzésbe

A közfoglalkoztatásban részt vevõk
2014. szeptemberben (fõ)
Közfoglalkoztatás típusa szerint
Országos programok (1206 )
Startmunka (3873 )
Hosszabb idejû (3192 )

JelentĘs arányt képviselnek a
kistérségi mintaprogramok. A
sikeres programok elindultak
az önfenntartás
megvalósításához vezetĘ úton.
Jelenleg 4 szociális
szövetkezet mĦködik.

Kistérségenként
Rétsági (795 )
Bátonyterenyei (1528 )

Salgótarjáni (2643 )

Szécsényi (1017 )
Balassagyarmati (1035 )
Pásztói (1253 )

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

Köszönöm a megtisztelĘ figyelmet!
www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu
nogradkh-mk@lab.hu

A szakmai fórumot élénk érdeklĘdés kísérte:

Kérdések az elĘadóhoz
Réthy Pál úr a feltett kérdésekre teljes körĦen válaszolt a kérdezĘk megelégedettségére. A
rendezvény után, sokan személyesen tették fel problémáikat, mondták el javaslataikat a
Belügyminisztérium képviselĘinek. Nagyon fontosak ezek a személyes találkozások a
közfoglalkoztatási programok irányítói és megvalósítói között.
A kiállítást kísérĘ kulturális mĦsor:
A kiállítás ideje alatt a színpadon zenés, táncos programok színesítették a rendezvényt, fellépett a
Varsányi FaluszépítĘ, HagyományĘrzĘ és Kulturális Egyesület tagjaiból és a Muskátli
HagyományĘrzĘ Együttes képviselĘibĘl álló asszonykórus és Bárány Antalné Margit néni,
mesemondó, aki 2013-ban megkapta a NépmĦvészet Mestere díjat.

A varsányi Muskátli együttes, középen mesemondó Margit néni

Nagy sikert aratott Bangó Vanessza latintáncos kislány Nagybárkányból és Kotroczó József énekes,
a mátraterenyei általános iskola matematika tanára, aki 2013. februárban a gyöngyösi Maxi Hang
Ének-Zenei Tehetségkutató Verseny közönségdíjasa volt.

Bangó Vanessza

Kotroczó József

A kiállítás nagy élményt nyújtott a kilátogató óvodásoknak is, hiszen terményekkel, kisállatokkal,
traktorokkal találkozhattak közvetlen közelrĘl:

Ovisok kóstolják a házi lekvárokat

Állatsimogató

Traktor bemutató

Kipróbálhatták a kiállított munkagépeket, traktorokat, megsimogathatták a nyulakat, mangalicákat.
Géppark bemutató:

Munkagépek bemutatója

Nagybárkány busza

Állatsimogató:

Mangalicák

Racka juh

Óriásnyúl simogató

Több standon is sor került különféle állatok bemutatására

Pillanatképek a standok meglátogatásáról:
Az érdeklĘdĘk betekintést nyerhettek a közfoglalkoztatás keretében megvalósított értékteremtĘ
tevékenységekbe. Réthy Pál a BM Közfoglalkoztatási és Logisztikai FĘosztályának
fĘosztályvezetĘje és Varga Péter rendĘr ezredes, megyei koordinátor, Bagó József és Bakonyvári
Katalin szakmai tanácsadók Tamási Ildikó igazgató asszony kíséretében minden standot
végiglátogattak.

Kiállítás megtekintése

Pillanatképek

Gazdagon díszített standok
A rendezvény folyamatos, élénk érdeklĘdés mellett este 18 órakor ért véget. A rendezvénynek
folyamatos látogatói voltak még a néha kedvezĘtlen idĘjárás ellenére is. A kiállítók nagy
megelégedettséggel köszönték meg a kiállítás lehetĘségét a munkaügyi központ dolgozóinak.

Önkormányzatok bemutatkozása

Bátonyterenye Város Önkormányzata kiállítása

Buják Község Önkormányzata kiállítása

Érsekvadkert Község Önkormányzata kiállítása

Karancskeszi Község Önkormányzatának kiállítása

KarancslapujtĘ Község Önkormányzata kiállítása

Kazár Község Önkormányzata kiállítása

Kutasó Község Önkormányzata kiállítása

Ludányhalászi Község Önkormányzat kiállítása

Magyargéc Község Önkormányzata kiállítása

Mátraterenye Község Önkormányzata kiállítása

Mátraverebély Község Önkormányzata kiállítása

Nagybárkány Község Önkormányzata kiállítása

Rákóczibánya Község Önkormányzata kiállítása

Rimóc Község Önkormányzata kiállítása

Ságújfalu Község Önkormányzata kiállítása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kiállítása

Sámsonháza Község Önkormányzata kiállítása

SomoskĘújfalu Község Önkormányzata kiállítása

Sóshartyán Község Önkormányzata kiállítása

Szécsény Város Önkormányzatának kiállítása

Szuha Község Önkormányzata kiállítása

Varsány Község Önkormányzata kiállítása

Bátonyterenye, Héhalom, Magyargéc, Pásztó, Rétság és Terény önkormányzatainak fotós kiállítása

Nógrád megyei Startmunka mintaprogramok bemutatása

Nógrád megyében a közfoglalkozatás igen jelentĘs súllyal bír az álláskeresĘk munkához juttatása
során. 2014-ben összesen 9787 álláskeresĘ lépett be a közfoglalkoztatás valamelyik formájába,
ebbĘl a létszámból 4264 fĘ a kistérségi startmunka mintaprogramok által jutott munkalehetĘséghez,
ahol a hagyományos közfoglalkozás helyett a termelĘ típusú, értéket teremtĘ munkakörök a
jellemzĘek.
Nógrád megyében 131 önkormányzat van, melyek 6 kistérséget alkotnak. EbbĘl 4 kistérség - a
Bátonyterenyei, Salgótarjáni, Pásztói, és Szécsényi kistérségek minĘsülnek hátrányos helyzetĦnek,
ezért a kistérségi startmunka mintaprogramban ez a 4 kistérség vesz részt 2011.-tĘl kezdĘdĘen.
Pozitív változás, hogy a 2014-ben induló kistérségi mintaprogramokban már a két nem hátrányos
helyzetĦ kistérség hátrányos helyzetĦ önkormányzatai is bekapcsolódhattak a startmunka
mintaprogramokba.
Nógrád megyében 2014-ben 69 település indított 90 kistérségi mintaprogramot 4264 fĘnek
biztosítva megélhetési forrást.
A legtöbb program a téli és egyéb értékteremtĘ projektben valósul meg, 53 programmal 1382
fĘnek ad értékteremtĘ munkát. JelentĘs szerepet kap a fa alapanyagból készült kültéri bútorok,
virágtartók gyártása, turisztikai célra használható információs táblák készítése, játszóterek
kialakítása, önkormányzati intézmények felújítása. Érdemes kiemelni, hogy néhány önkormányzat
egyes program elemeit összehangolva kifejezetten a tudatos tervezéssel komplex mintaprogramot
valósít meg. A mezĘgazdasági programban megtermelt virágokat a téli-és egyéb értékteremtĘ
programban elkészített virágládákba helyezik ki, ezzel jelentĘsen megszépítik a településük
közterületeit, önkormányzati intézményeit. Ezzel a munkával az idegenforgalom számára is
vonzóvá teszik településüket, és megyénket is egyaránt. Ebben a programban valósít meg 2
önkormányzat jelentĘs mennyiségĦ betonelem gyártást, amivel nemcsak saját, hanem a környezĘ
települések igényeit is kielégítik. Továbbá meg kell említeni ezen program lábon belül a
száraztészta készítést is, melyhez kapcsolódva egy önkormányzat Kenyér és tésztagyártó üzemet is
kialakított.
Megyénk természeti adottságaiból adódóan a mezĘgazdasági programok kisebb mértékben
szerepelnek, összesen 45 program indult, amiben 975 fĘ foglalkoztatása valósul meg. A
megmĦvelt terület nagysága 271 ha. A korábbi évekhez képest a mezĘgazdasági programban
jelentĘs elĘrelépés történt, mivel a kisebb földterületet igénylĘ fólia sátras növénytermesztést is
megvalósítanak az önkormányzataink, így az önkormányzat által használható szabad földterületek
csekély mértéke nem akadálya a mezĘgazdasági programok indításának. Állattenyésztés területén a
megyénkben tenyésztési hagyománnyal rendelkezĘ állatfajták tenyészése valósul meg, nyúl, sertés,
és kecske tartása a kiemelkedĘ, valamint említésre méltó a baromfi tartás, elsĘsorban tojás termelés
céljából. Szintén megyénk természetrajzi adottságának köszönhetĘ, hogy a gyógynövény termesztés
is bekerült az értékteremtĘ mintaprogramok sorába. A gyógynövény termesztés, illetve begyĦjtés
5 települést érint, 58,4 ha hasznosításával, ami 59 fĘ közfoglalkoztatottnak biztosít
munkalehetĘséget. KiemelkedĘ a levendula, és körömvirág termesztése, a galagonya, a
csipkebogyó, borókabogyó, bodzavirág gyĦjtése és hasznosítása jelentĘs.
Egy 2012-ben indult mezĘgazdasági projekt 2014-évre teljesen megvalósította az értékteremtés
szakmailag elvárt teljes termékpályának a kialakítását. Ez a projekt egy „Kecske farm”
kialakítása, melyben a kecsketenyésztés mellett a kecsketej felhasználása sajt gyártása valósul meg,
erre a programra épül egy tejfeldolgozó üzem, ami már mĦködési engedéllyel rendelkezik, és kiváló
kecskesajtot készítenek közfoglalkoztatás keretében. Természetesen a kecskék takarmányozását, a
takarmány jelentĘs részének közmunkában történĘ elĘállításával biztosítja az önkormányzat.

A helyi sajátosságokra épülĘ közfoglalkoztatási programból 21 projekt indult el ebben az
évben, ami 497 fĘnek nyújt munkalehetĘséget. ElsĘsorban a palóc kultúra hagyományainak
megĘrzése, és megismertetése céljából helyi készítésĦ kézmĦves kerámia tárgyakat, háziipari
kézmĦves termékeket, lekvárokat, készítenek egyfajta „nogradicum”-ot kínálva a megyénkbe
látogatóknak. Ez a projekt is több helyen összekapcsolódik a mezĘgazdasági, illetve a téli-és egyéb
értékteremtĘ programokkal.
A termelĘ típusú programok mellett Nógrád megyében is kimagasló a szociális jellegĦ
mintaprogramok megvalósítása.
Belvíz elvezetésben 27 projekt indult 2014-ben, ami 701 fĘ közfoglalkoztatását teszi lehetĘvé.
156,840 km vízelvezetĘ árok épül, illetve újul meg, és 161990 m 2 belvízelvezetĘ árok
megtisztítására kerül sor. A program során több száz áteresz kerül beépítése, és több kisebb híd
felújítása történik meg. Ez a program igen nagy segítséget ad a hegyes vidékeken hirtelen lezúduló
esĘzések által okozott károk megelĘzéséhez.
MezĘgazdasági földutak rendbetételét 18 önkormányzat valósítja meg 322 fĘ bevonásával,
423632m2 és 107,200 km földterület, illetve földút megújításával.
A belterületi közút karbantartási programot szintén 18 önkormányzat 284 közfoglalkoztatott
munkájával végzi ebben a programban 70466 m2 és 100,625 km közút hálózat, valamint járda
és padka felújítására kerül sor.
Illegális hulladéklerakók felszámolására 8 település indított programot 104 fĘ bevonásával. Ez
által 32,5 ha kerül megtisztításra, melyrĘl 18297 m3 illegálisan lerakott hulladék kerül elszállításra.
Összegezve elmondható, hogy a kistérségi startmunka mintaprogramok 2012 óta Nógrád megyében
is folyamatosan fejlĘdnek ezzel jelentĘs segítséget nyújtanak a megye – munkaerĘ piaci
szempontból – hátrányos helyzetĦ álláskeresĘinek, miközben jelentĘs helyi értékteremtést is
megvalósítanak. Ezt támasztja alá, hogy a kistérségi startmunka mintaprogramokban a
foglalkoztatottak létszáma folyamatosan emelkedik, 2012-ben 2143 fĘ, 2013-ban 3763 fĘ, 2014ben 4264 fĘ vett részt a hagyományos közfoglalkozás mellett a termelĘ típusú, értéket teremtĘ
közfoglalkoztatási mintaprogramokban.

Kiadvány:
A kiállító önkormányzatokról egy kiadvány készült, amelyben bemutatásra kerültek a
mintaprogramjaik eredményei fotókkal illusztrálva. A fórumon a nyomtatott változatot mindenki
kézhez kapta, illetve feltöltésre kerül a Munkaügyi Központ honlapjára is.

A kiadvány borítója

A kiadvány részlete

Sajtószemle
Nógrád Megyei Hírlap 2014. szeptember 27.

A rendezvényrĘl tudósított az Ipoly TV, a Tarján TV és a Bátony TV is, amelyeknek Réthy Pál, a
BM Közfoglalkoztatási és Logisztikai FĘosztályának fĘosztályvezetĘje és Tamási Ildikó igazgató is
nyilatkozott.

Nyilatkozatok a helyi televízióknak

És akik a rendezvény sikeres megszervezésben tevékenyen részt vettek:

Kriston Péter

Gábor György

Szél Orsolya

Dudás Sándor

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye

Közfoglalkoztatási Kiállítás
Tarpa, 2014. szeptember 27.
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1.

A kiállításról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014-ben elsĘ ízben
rendezett Közfoglalkoztatási Kiállítást. A rendezvényen a megye 20 önkormányzata látványos
keretek között mutatta be a közfoglalkoztatási programjai során elĘállított termékeket.
A kiállításnak Tarpa község adott otthont. A rendezvényre a XI. Szatmár-Beregi Szilvanapok
keretében került. A kiállításon a Vásárosnaményi kistérség 17, a Baktalórántházi kistérség 2 és a
Nyíregyházi kistérség 1 települése mutatkozott be.
A helyszínen zöldségek, gyümölcsök széles kínálata várta a kedves érdeklĘdĘket, akik kóstolókon
is részt vehettek. A látványos kiállítóhelyek mellett a látogatók többek között megismerkedhettek a
tésztakészítés, savanyítás, befĘzés, a szövés fortélyaival is
A színpadon egész nap zenés programok színesítették a rendezvényt.
A kiállítást Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium MunkaerĘ-piaci és Képzési
Államtitkára nyitotta meg.
Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt többek között Dr. Seszták Miklós Fejlesztési Miniszter,
Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KözgyĦlés elnöke és Tilki Attila a térség
országgyĦlési képviselĘje is.

2.

Az értékteremtĘ kistérségi startmunka mintaprogramok eredményei
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának célja a megyében
2011-ben elindított és új keretek között mĦködĘ közfoglalkoztatási rendszer eredményeinek
bemutatása. A startmunka programokban végzett tevékenységek mindegyikérĘl elmondható, hogy
valódi értéket teremtve a helyi közösségek javát szolgálják. Megyénkben 2014-ben már 212
önkormányzat mĦködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot, amelyek mintegy
21 333 fĘnek biztosítanak megélhetési lehetĘséget. A Startmunka mintaprogramok keretein belül
összesen 7 programelemben folyik valamilyen értékteremtĘ, a közösség számára hasznos
tevékenység.
Térségünk természeti adottságaiból eredĘen a kistérségi programelemek közül a legnépszerĦbb a
mezĘgazdasági programelem, amelyben 2014-ben már 7 031 fĘ dolgozik és a gazdálkodás is
1836 hektárt meghaladó termĘterületen folyik. Az 177 önkormányzat által megvalósított
mezĘgazdasági programelemek képzéssel párosulnak, ahol a résztvevĘk megtanulhatják a
növénytermesztés és az állattartás alapismereteit, valamint jártasságot szerezhetnek a termények
feldolgozásában és hasznosításában (pl. tartósítás) is. A kistérségi mintaprogramok mezĘgazdasági
projektjei biztosíthatják ugyanakkor az önkormányzati intézmények helyben megtermelt friss
zöldségekkel és gyümölcsökkel való ellátását is.
Tekintettel térségünk ár- és belvízvédelmi problémáira 3 219 fĘs közfoglalkoztatotti létszámot
érintenek az önkormányzati belvíz-elvezetési programok is, melyek megvalósítása során 1 480 km
belterületi esĘelvezetĘ rendszer kerül ez évben karbantartásra. Megyénk úthálózata meglehetĘsen
elmaradott, melyre tekintettel a köz- és mezĘgazdasági útkarbantartási programokban mintegy
4 385 fĘ munkájának köszönhetĘen 1 620 km közút és járda, míg 3 700 km mezĘgazdasági földút
3

kerül felújításra, karbantartásra. A településképet és a lakosság közérzetét rontó illegális
hulladéklerakók felszámolására indított programokban 526 fĘ vesz részt megyénkben,
tevékenységük révén 1 870 tonnát is meghaladó engedély nélkül elhelyezett szemét és egyéb
hulladék kerül összegyĦjtésre és elszállításra.
Az utóbbi két évben – elsĘsorban a közfoglalkoztatás értékteremtĘ kritériumának való megfelelés
okán - a programok közül a hangsúly áttevĘdött a téli- és egyéb értékteremtĘ, valamint a helyi
sajátosságokra épülĘ közfoglalkoztatási programokra, ahol is az elĘbbiben már 5 517 fĘ, míg az
utóbbiban 655 fĘ közfoglalkoztatott tevékenykedik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
önkormányzatainál.
Az egyéb értékteremtés keretében számos ipari termék, úgymint beton- és térburkoló elemek,
asztalosipari termékek, virágládák, padok, buszmegállók, kerítéselemek, utcai bútorok és még
sorolhatnánk, mennyi hasznos dolog kerül elĘállításra.
Az új típusú közfoglalkoztatási programok elsĘdleges célja, hogy az állástalan embereket minél
hamarabb visszavezessük a munka világába, ugyanakkor ezzel a lehetĘséggel jelentĘs mértékben
bĘvül térségünkben a lakosok helyben végezhetĘ munkalehetĘségeinek köre is. További célja, hogy
a munka világába visszavezetett emberek minél hamarabb újra állást találjanak az elsĘdleges
munkaerĘpiacon is, ahol pedig ez továbbra sem lehetséges, ott szociális szövetkezeteket alakítva
idĘvel önállósuljanak, összefogva saját lábukra álljanak.
Néhány számadat a közfoglalkoztatási Startmunka mintaprogramok eredményeirĘl SzabolcsSzatmár-Bereg megyében:

3.

x

MezĘgazdasági programelem: 177 mĦködtetĘ önkormányzat, több, mint 1 836 hektár
mĦvelésbe vont terület, 7 031 fĘ közfoglalkoztatott

x

Belvíz-elvezetési programelem: 149 mĦködtetĘ önkormányzat, 1 480 km karbantartott
belvízelvezetĘ rendszer, 3 219 fĘ közfoglalkoztatott

x

Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem: 35 mĦködtetĘ önkormányzat,
1 870 tonna elszállított illegálisan lerakott hulladék, 526 fĘ közfoglalkoztatott

x

Belterületi közút-karbantartási programelem: 84 mĦködtetĘ önkormányzat, 1620 km
hosszon karbantartott, javított és újonnan létesített belterületi közút és járda, 1 866 fĘ
közfoglalkoztatott

x

MezĘgazdasági földutak karbantartása programelem: 118 mĦködtetĘ önkormányzat,
3700 km hosszon karbantartott mezĘgazdasági földút, 2519 fĘ közfoglalkoztatott

x

Téli és egyéb értékteremtĘ programelem: 211 mĦködtetĘ önkormányzat (például betonelem
gyártási, asztalos- és könnyĦipari (ruhakészítés, tésztakészítés), épület-felújítási és
karbantartási tevékenységek), 5517 fĘ közfoglalkoztatott

x

Helyi sajátosságokra épülĘ programelem: 32 mĦködtetĘ önkormányzat (például szĘtteskészítés, helyi értékek kiállítótermének kialakítása, ajándéktárgyak készítése), 655 fĘ
közfoglalkoztatott

Sajtó

A kiállítás nem önálló rendezvényként került megszervezésre, ezért a médiában külön nem is
hirdettük. Az MTV1 a „Szeretünk Magyarország” országos rendezvény keretében egész nap a
helyszínen volt, két alkalommal élĘben is bejelentkeztek Tarpáról.
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Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia

1. A rendezvény célja, jellemzĘi és eredményei
A 2014. október 9. napján tartott Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia szervezését a Tolna
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége valósította meg.
A rendezvény célja:
•

A kistérségi startmunka mintaprogramokban és a szociális földprogramban résztvevĘ
önkormányzatok számára lehetĘség nyílt a program keretein belül elĘállított termékek
bemutatására.

•

Látványos keretek között lehet népszerĦsíteni az új típusú közfoglalkoztatási programok
megújuló elemeit és az elért eredményeket.

•

A közfoglalkoztatással kapcsolatos negatív elĘítéletek megszüntetése a közfoglalkoztatásban
dolgozók által elĘállított értékek, hasznos termékek bemutatásával.

•

LehetĘséget kaptak a települések arra, hogy más önkormányzat által már kipróbált,
eredményesen mĦködĘ programokat ismerjenek meg, új ötleteket gyĦjtsenek.

A rendezvény jellemzĘi és eredményei:
•

A rendezvény helyszíne Tamási város központjában, a közfoglalkoztatási program keretében
megvalósuló új, impozáns tér volt.

•

2

A kiállítás alapterülete közel 400 m volt, ahol 11 standon 4 járásból 31 önkormányzat és egy
országos közfoglalkoztató mutatta be a közfoglalkoztatásban elĘállított termékeit.

•

A programra meghívást kapott
o

Tolna megye Tamási járásának összes önkormányzata

o

a Dombóvári, a Szekszárdi és a Tolnai járás 6 települése (Gyulaj, Kocsola, Decs,
ėcsény, Kölesd, Fadd)

o

a térség 2 országos közfoglalkoztatója (Gyulaj Zrt, Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulat)

o

a Tolna Megyei Kormányhivatal képviselĘi

o

a megye járási hivatalainak vezetĘi

o

a Belügyminisztérium képviselĘi

ϯ


o

a Munkaügyi Központok vezetĘi, közfoglalkoztatási osztályainak vezetĘi, munkatársai

A regisztrált vendégek száma közel 400 fĘ volt.
•

A kiállítás expo jellegét erĘsítette, hogy szinte valamennyi kiállítónál zöldségek, gyümölcsök
széles kínálata várta az érdeklĘdĘket, akik ételkóstolón is részt vehettek.

•

A színpadon egész napos zenés programok színesítették a rendezvényt, ahol nagyrészt a
kiállító települések zenekarai, néptáncosai, óvodás csoportjai léptek fel. A fellépĘk között szép
számmal

megtalálhatóak

voltak

a

hétköznapokban

a

különbözĘ

közfoglalkoztatási

programokban részt vevĘ elĘadók.
A szakmai nap az eddigi visszajelzések alapján sikeres és eredményes volt. A térség
közfoglalkoztatói

a

kiállítás

megvalósításában

aktívan

közremĦködtek.

Az

önkormányzatok

megismerhették a más települések által már kipróbált, eredményesen mĦködĘ programokat,
lehetĘségük volt tapasztalatot cserélni.

2. A rendezvény eseményei

2.1. A rendezvény megnyitója
A Tolna megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást és Konferenciát Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára nyitotta meg. KöszöntĘt mondott továbbá SzĦcsné
dr. Füredi Szilvia, a TMKH Munkaügyi Központ igazgatója, Dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Porga Ferenc, a Tamási Járási Hivatal hivatalvezetĘje és Széles
András, Tamási Város alpolgármestere.
SzĦcsné dr. Füredi Szilvia, a TMKH Munkaügyi Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy elsĘ ízben kerül megrendezésre a Közfoglalkoztatási Kiállítás Tolna megyében,
melynek célja a közfoglalkoztatás eredményeinek, értékteremtĘ mibenlétének bemutatása.
Felvázolta a Tolna megyében futó közfoglalkoztatási programok rendszerét,
részletesen kitért a Startmunka mintaprogramok programelemeire, melyek
közül fĘként a mezĘgazdasági mintaprogramban részt vevĘ foglalkoztatók
jelentek meg a kiállításon. Elmondta, hogy a helyszínválasztást az indokolta,
hogy a Tamási térségben mĦködik a legtöbb településen a mezĘgazdasági
program. További 2 kiállító érkezett Dombóvár térségébĘl, négyen a
szociális földprogram résztvevĘi és egy országos közfoglalkoztató is
képviseltette magát. A rendezvény helyszíne is közfoglalkoztatási program
keretében valósult meg.

ϰ


Dr.

Horváth

Kálmán,

a

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

kormánymegbízottja köszöntĘjében hangsúlyozta, hogy 1992 óta
2014-ben fordult elĘ elĘször, hogy négymillió embernél többen
dolgoznak az országban. Tolna megyében, 2013 augusztusában
több, mint 12 ezer nyilvántartott álláskeresĘ volt, 2014. év azonos
idĘszakában viszont 10 ezer fĘ alá csökkent ez a szám.
Gazdaságilag erĘs országról akkor beszélhetünk, ha valamennyi
térségben alacsony a munkanélküliség, a végsĘ célkitĦzés: a közfoglalkoztatási rendszerbĘl átvezetni
a közfoglalkoztatottakat a versenyszféra világába. A mai kiállítás példásan bemutatja azokat a jó
gyakorlatokat, melyek bizonyítják: az elszánt, dolgos és életrevaló emberek igenis képesek a
közfoglalkoztatás keretein belül értékeket teremteni.

Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási
és vízügyi helyettes államtitkára megnyitójában kiemelte, hogy
mennyire

fontos,

hogy

a

széles

nyilvánosság

is

megismerhesse a közfoglalkoztatási programok által teremtett
értékeket. Békés, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya
megye után immár Tolna megyében is lehetĘség nyílik arra,
hogy az önkormányzatok bemutathassák a mezĘgazdasági
programokban megtermelt növényeket, tenyésztett állatokat, feldolgozott termékeiket. 2013.
december 21. és 2014. szeptember 20. között több, mint 400 ezren léptek be a közfoglalkoztatásba,
szeptember 20-án közel 200 ezer fĘt foglalkoztattak ebben a jogviszonyban. 2011-ben indította el a
Belügyminisztérium a kistérségi Startmunka mintaprogram, melynek sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy 2014-ben Tolna megyében már 4 járás 51 települése mĦködtet valamilyen Startmunka
mintaprogramot.

A mezĘgazdasági program mellett – melynek fĘ profilja a növénytermesztés,

állattenyésztés, tartósítás – a belvízelvezetés, a mezĘgazdasági utak és a közúthálózat
karbantartása, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a helyi és téli értékteremtĘ, valamint a
helyi sajátosságokra épülĘ programelemek tartoznak még a kistérségi mintaprogramok közé. Az
országos közfoglalkoztatók palettája is bĘvült, részt vesznek a közfoglalkoztatásban karitatív
szervezetek és a Nemzeti MĦvelĘdési Intézet is.

Porga Ferenc, a Tamási Járási Hivatal hivatalvezetĘje szerint évrĘl
évre több település ismeri fel, hogy a helyi adottságokra építve a
közfoglalkoztatásban komoly lehetĘségek rejlenek. A Kormány 2011ben elindított Start közmunka programja pedig pénzt és paripát, azaz
munkaerĘt és munkaeszközöket is adott az önkormányzatok kezébe. A
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cél az volt, hogy a közmunkában részt vevĘk munkához jussanak és a helyi adottságokra építve
értéket teremtsenek. Az értékteremtĘ munkára Tolna megyében a mezĘgazdaság kínálja a legjobb
lehetĘséget. Az eredmény ezen a kiállításon szemmel látható, illetve megkóstolható, ízlelhetĘ. A
sikeres

mezĘgazdasági

programok

mellett

az

egyéb

értékteremtĘ

programok

is

egyre

eredményesebben mĦködnek. Erre pedig a város új fĘtere, közösségi területe a legszebb példa,
amely a helyi sajátosságok megvalósítására alapozó program keretein belül épült. A Start
munkaprogram sikerének egyik alapja a Tamási Járásban a Járási Munkaügyi Kirendeltség és a
települési önkormányzatok hosszú idĘ óta tartó példaértékĦ együttmĦködése.

Széles András, Tamási Város alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy
ennek az egyedülálló kiállításnak Tamási megújult fĘtere adhat otthont.
Méltatta a kormány szemléletváltozását a közfoglalkoztatási programok
terén: míg régebben inkább csak bértámogatás-jellegĦek voltak a
programok,

jelenleg

komplexen

és

programszerĦen

kezelik

a

közfoglalkoztatást: a közfoglalkoztatottak bérének támogatásán felül
eszközbeszerzésre is van lehetĘség, és hasznosításra kerülnek a
megtermelt értékek – valódi célt adva ezzel a programoknak.

2.2. A sajtótájékoztató

A Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia megnyitója után Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és
vízügyi helyettes államtitkár, Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, SzĦcsné dr. Füredi Szilvia TMKH
MK igazgató, Porga Ferenc Tamási Járási Hivatal hivatalvezetĘ és Széles András Tamási Város
alpolgármestere tartott sajtótájékoztatót a Városháza 1. emeleti dísztermében, ahol a helyi média
számos résztvevĘje képviseltette magát. Az összefoglaló anyag utolsó fejezetében válogatás található
a kiállítást követĘen megjelent cikkekbĘl, híradásokból.
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2.3. A konferencia

A sajtótájékoztatót követĘen 4 programbeszámoló hangzott el.

Ribányi József, Tamási Város polgármestere a Tamási Városi MĦvelĘdési Központ elĘtti tér
megvalósításáról beszélt. Tamási Város Önkormányzatának már korábban is a kitĦzött céljai között
szerepelt egy olyan közpark kialakítása, amely színhelye lehetne spontán és tervezett társasági
összejöveteleknek, találkozásoknak, beszélgetéseknek, kulturális és városi rendezvényeknek.
Városban kevés erre alkalmas terület, közpark van. A központban található Túrmezei Erzsébet park
(mĦvelĘdési ház elĘtti terület) azonban megfelelĘnek bizonyult egy ilyen közösségi tér kialakítására,
összekapcsolva a mĦvelĘdési ház és a könyvtár által biztosított lehetĘségekkel, kulturális
programokkal. A város fĘépítészének ötletei, javaslatai, tervei alapján készült el a tér, tágabb funkciót
adva a kihasználatlan közterületnek.
A program elsĘdleges célja az volt, hogy a szolgáltatások színvonalát a közfoglalkoztatási programok
keretében bevont munkatársakkal emeljék. Másodlagos célként az fogalmazódott meg, hogy a
bevontak a munkahelyen felelĘsségteljes, teljes értékĦ munkát végezzenek, ezzel is segítve
munkaerĘ-piaci integrációjukat.
A program keretén belül a közfoglalkoztatottak segítségével egy kulturált és praktikusan kihasználható
teret kívántak létrehozni. A szakemberek mellett folyamatos munkát kívántak adni a burkolás
elĘkészítĘ folyamataiban és a több száz négyzetméternyi térkĘ lerakásában a közfoglalkoztatottak
számára. A program sikeres megvalósítása érdekében egy 10 fĘs kültéri burkoló képzést is terveztek,
az elméleti oktatás mellé a programban tervezett tér térkĘ lerakásában kellĘ gyakorlatot tudott
biztosítani a képzésben résztevĘknek. amely a foglalkoztatottak frissen megszerzett tudását azonnal
kamatoztatni is tudták.
A program célcsoportját a tartósan ellátás nélküliek és a foglalkoztatás-helyettesítĘ támogatásban
részesülĘk tették ki, akik foglalkoztatására csak a közfoglalkozatási programokban van reális esély.

Varga-Pintér Rudolf, a Tamási Közétkeztetési Nkft. ügyvezetĘje bemutatta a Zöldalma Ház projektet.
Egy régi álomként kerül megvalósításra Tamásiban a „Zöldalma ház”. Mint köztudott, a
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közfoglalkoztatási program kapcsán Fornádon 50 hektáron folyik a mezĘgazdasági projekt
megvalósítása. Az ott megtermelt terményeket, valamint az állattartó telep termékeit szeretnék a
lakosság számára elérhetĘvé, megvásárolhatóvá tenni. A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft.
megnyert egy LEADER pályázatot, és ebbĘl a pénzbĘl valósul meg az úgynevezett Zöldalma ház.
Ezzel a beruházással a helyi termékek piacát szeretnék megteremteni, nemcsak a saját, hanem a
környezĘ települések mezĘgazdasági termékeit is eladásra kínálják majd. Az üzlet kialakításának
utolsó fázisai zajlanak jelenleg.
Természetesen szeretnék e tevékenységi körünket teljessé tenni, továbbfejleszteni. Szükségük van
hĦtĘházi kapacitásra, csomagolóra, savanyítóra, aszalóra, s mindezekhez egy mini biogáz üzemre is.
Szeretnének a saját erĘforrásaikra alapozni, s a lehetĘ legtöbb embert foglalkoztatni, hogy a magunk
által megtermelt termények a legmagasabb feldolgozottság állapotában, helyben kerüljenek
értékesítésre, elfogyasztásra.
Mindezekkel a munkahelyek fenntarthatóságát kívánják megteremteni.

Németh Nándor, a Gyulaji Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet igazgatósági tagja elĘadásában a
szociális szövetkezetek megalakításánál figyelembe veendĘ szempontokról beszélt.
A szövetkezeti formának csak akkor van értelme, ha az adott szövetkezet vagy egy átfogó
(falu)fejlesztési folyamat része, motorja, vagy legalább tud kapcsolódni egy átfogó, jövĘbe mutató
elképzeléshez.
Hátrányos helyzetĦ településeken, mint amilyen Gyulaj is, ma már szociális munka és aktív
közösségfejlesztés nélkül nem képzelhetĘ el gazdasági siker sem. Gyulaj Községi Önkormányzata a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen létrehozta a gyulaji Hetedhét Határ Szociális
Szövetkezetet. A Szövetkezetnek úgy kell versenyképes gazdaságot építenie, hogy közben annak
elemei elérhetĘk legyenek a szegénységben élĘ családok számára is, és a közösség részét képezze
a gazdálkodás.
A helyi gazdaságfejlesztést folyamatosan tanulni kell, de a tapasztalatokat át is kell adni. Ehhez egy
Módszertani és Menedzsment Központot terveznek építeni, ahol elérhetĘvé teszik a tudást, és
tanácsadói szerepet is betöltenek.

Szepesi Balázs, a HÉTFA Kutatóintézet és ElemzĘ Központ igazgatója a 2014-2020 programozási
idĘszak agrárfejlesztési terveirĘl beszélt. ElĘadásában elmondta, hogy könnyebben jutnak uniós
forrásokhoz a vállalkozások a 2014 és 2020 közötti ciklusban, ezen túl a beruházások elsĘ részét a
támogatás összegébĘl valósíthatják meg, és csak a második felét kell önerĘbĘl elĘteremteniük. Az
elĘadó beszélt arról, hogy az emberek élni és nem fejleszteni akarnak. Ezért nem az adminisztrációs
célok szolgálata a fontos, hanem a helyi igények összekötése a jogi környezettel.
Az igazgató szerint Tolna megye a helyén van, hiszen erĘs agráriummal rendelkezik, stabil ipari
bázissal, vitális városokkal és kevésbé vitális, de az ország sok más kistelepüléséhez képest jobb
helyzetben lévĘ falvakkal és nem mellesleg erĘs megyei identitással.
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A legfontosabb szempont, hogy a megye népességmegtartó képessége javuljon a 2014-2020-as
európai uniós finanszírozási idĘszakban. Ehhez persze növelni kell a jövedelmeket és a
foglalkoztatást, élhetĘ környezetet kell kialakítani.
Helyt kell állnunk a területi versenyben. A legtöbb ember ebbĘl a megyébĘl vándorol el – meg kell
keresni ennek az okát, és meg kell állítani ezt a folyamatot.
Fontos célkitĦzésnek tartja, hogy minél több forrást meg lehessen szerezni a megye számára, és ezt
a legértelmesebben felhasználni. Becslései szerint Tolna megyébe kb. 100 Mrd Ft fejlesztési forrás
érkezhet.
Szó esett még a 7 legfontosabb társadalmi-gazdasági hatás fontosságáról. Az erĘs közösségek, a
versenyképesség, az élhetĘség, a lehetĘségek, a harmonikus társadalom, a fenntarthatóság és az
intézmények mind-mind jelentĘs befolyással bírnak a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulására.

2.4. Az állattartó telep megtekintése

A konferenciát követĘen Miklós Károly, az ÉVÜ Kft. ügyvezetĘje kalauzolta végig az érdeklĘdĘket a
közfoglalkoztatási program keretében
mĦködtetett állattartó telepen.

2.5. A Kiállítás

A Kiállítás keretében összesen 11 standon 27 Tolna megyei önkormányzat mutatta be a kistérségi
startmunka mintaprogramokban, 4 önkormányzat pedig a szociális földprogramban megvalósított
értékteremtĘ tevékenység eredményeit. Kiállítóként jelent meg a térség legnagyobb országos
közfoglalkoztatója is, a Gyulaj Zrt., amely közel 200 fĘt foglalkoztat. Dr. Hoffmann Imre Helyettes
Államtitkár Úr Dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott Úr és SzĦcsné dr. Füredi Szilvia Igazgató
Asszony kíséretében látogatták végig a standokat. A települések képviselĘinek lehetĘségük volt
beszélgetni a Helyettes Államtitkár Úrral, aki elismerését fejezte ki mind az önkormányzati dolgozók,
mind pedig a közfoglalkoztatottak részére. A standokon többnyire a mezĘgazdasági programelem
keretében elĘállított különbözĘ zöldség és gyümölcs kompozíciók, illetve az ezekbĘl elĘállított
termékek voltak megtekinthetĘek.

ϵ


ϭϬ


2.6. Színpadi produkciók

A kiállítást a színpadon látványos, szórakoztató programok színesítették. Az elĘadók a jó hangulat
mellett gondoskodtak településeik hagyományĘrzĘ és kulturális értékeinek bemutatásáról is.
A rendezvényen az alábbi fellépĘkkel ismerkedhettünk meg:
•

„Csillogó Szemek” Roma Tánccsoport Gyulaj

A "Csillogó Szemek" tánccsoport 2013 májusában alakult meg, vezetĘje Ignácz Roland. A tánccsoport
tagjai beás anyanyelvĦek. A környezĘ falvakat, városokat bejárva 2013 decemberében megméretették
magukat a Harkányi Népek Tánca Népek Zenéje vetélkedĘn, ahol arany minĘsítést kaptak.

•

Szakályi Százszorszép Óvoda óvodásai

A Szakályi Százszorszép Óvodából érkezett a csoport. Az óvodába jelenleg 2 csoportba 48 gyermek
jár. A községben nagy hagyománya van a szüreti felvonulásnak, szüreti mulatságnak. A
nagycsoportosok évente részt vesznek a községi rendezvényen énekkel, tánccal. EbbĘl a mĦsorból
adtak ízelítĘt. FelkészítĘ óvodapedagógusok: ErĘs EmĘke és LehĘczné Horváth Szilvia.

•

HĘgyészi Székelykör Kisbokréta Tánccsoport
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A Kisbokréta néptánccsoport 2010 januárjában alakult, a HĘgyészi Székely Kör Bokréta
Néptánccsoport utánpótlásaként. Az elmúlt évek során többször is számot adtak tudásukról a falu
ünnepein és rendszeres szereplĘi a Bonyhádon évente megrendezésre kerülĘ Bukovinai
Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválnak, illetve egy alkalommal a Szekszárdi Szüreti Fesztivál
felvonulásán is szerepeltek. A csoport összetétele évrĘl-évre változik: vannak, akik már a nagyoknál
táncolnak, és rendszerint jönnek újak. A változás mindig új feladat elé állítja a csoportot, a kisebbek
most szokják a színpadot, mert nem olyan egyszerĦ figyelni az énekre, a mozdulatokra, a párjukra, az
egész csoportra. Izgalommal készültek erre az alkalomra is. A tánccsoport vezetĘje Csöglei Gabriella.

•

Simontornyai Citerazenekar

A simontornyai Fried MĦvelĘdési Ház HagyományĘrzĘ Citera zenekara 15 éve alakult Pál József
vezetésével. A zenekar jelenlegi tagjai: Pál József, Geiger István, Barna Sándor, Horváth József,
Balogh Gyula, Soós József. Az ország számos településén szerepeltek már. Országos minĘsítésen
népdal kategóriában 3 bronz, 3 ezüst és 4 arany helyezést értek el. Kulturális tevékenységükért
megkapták már a Simontornyáért díjat is. Játszottak Erdélyben, Németországban és mindenhova
szívesen mennek, ahova hívják Ęket. Rendszeresen részt vesznek a Tolna megyei Cinegemadár
népdal versenyen, ahol rendszeresen eljutnak a gálamĦsorig. Nemrég jelentkeztek a Kárpátmedencei 60 év felettiek részére megrendezendĘ Ki-Mit-Tud-ra.
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•

Makk Marci csoport (AranyerdĘ Óvoda Tamási)

A Tamási AranyerdĘ Óvoda Makk Marci csoportja Ęszi táncokat adott elĘ. Az elĘadást betanította
Boros Andrea és Bakóné Nichter Anikó.

•

HagyományĘrzĘ Népdalkör (Magyarkeszi)

A csoport 29 éve alakult. Az elmúlt években nagy örömükre énekelhettek a „Cinegemadár” Népzenei
verseny gálamĦsoraiban, a Duna-menti Népzenei Találkozón, a Pécsváradi Leányvásáron,
Révfülöpön szervezett népzenei napon. A meghívásokat mindig szívesen fogadják, a hasonló
népzenei csoportokkal évek óta tartják a kapcsolatot, barátságot. Két CD-t készítettek a tanult
dalanyagukból. Országos népzenei versenyeken a legmagasabb minĘsítésük az arany fokozat. A
csoport vezetĘje Kovács Erzsébet. MĦsorukban Rábaközi, Tolnai, Somogyi és Boros dalcsokrot
hallhattunk.

•

Nagykónyi Dance Team

2014 nyarán alakult Nagykónyi elsĘ szabad stílusú tánccsoportja, mely a hagyományos társastánc
elemeit elhagyva egy új, fiatalos és lendületes csoport-táncot vette alapul, ahol is az R&B, Dance, Pop
és Hip-Hop mĦfajokból merítettek. Céljuk, hogy remek hangulatban csapatként dolgozzanak és
megmutassák, hogy mit tudnak a Nagykónyi fiatalok.
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3. A közfoglalkoztatás eredményei Tolna megyében
Tolna megyében Dombóvár térsége hátrányos helyzetĦ, Tamási kistérség pedig leghátrányosabb
helyzetĦ besorolást kapott. Ezen felül a megyében 14 település minĘsül társadalmi, gazdasági vagy
munkaerĘ-piaci szempontból hátrányos helyzetĦnek. Ezeken a helyeken az önkormányzatokon kívül
szinte nem akad más foglalkoztató, így a közfoglalkoztatási programok nélkül nem lenne más
lehetĘség a hátrányos helyzetĦ álláskeresĘk számára, hogy munkát vállaljanak.

A közfoglalkoztatás 2011. óta folyamatosan bĘvül. A hagyományos hosszabb idĘtartamú
közfoglalkoztatás mellett meghatározó szerepet játszik a térség munkaerĘ-piacának alakulásában a
kistérségi startmunka program valamennyi eleme is. Az ún. kazánprogram jelentĘsége egyrészt az
energiafelhasználás racionalitásában, másrészt a gazdaságos mĦködtetésben rejlik.

3.1. Kistérségi startmunka mintaprogram

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kifejezett célja az országosan 2011-ben
elindított, és új keretek között mĦködĘ közfoglalkoztatási rendszer eredményeinek bemutatása. A
startmunka programokban végzett tevékenységek mindegyikérĘl elmondható, hogy valódi értéket
teremtve a helyi közösségek javát szolgálják. Megyénkben 2014-ben már 4 járásban 51
önkormányzat mĦködtet valamilyen Startmunka mintaprogramot, amely mintegy 2.120 fĘnek
biztosít

munkalehetĘséget.

A

Startmunka

mintaprogramok

keretein

belül

összesen

7

programelemben folyik valamilyen értékteremtĘ, a közösség számára hasznos tevékenység.

A 2014. február és április hónapban megküldött miniszteri döntések értelmében két ütemben, 3
értékteremtĘ (mezĘgazdasági, téli és egyéb értékteremtĘ, helyi sajátosságokra épülĘ) programelem
finanszírozására

kötött

a

munkaügyi

központ

hatósági

szerzĘdéseket

Tolna

megye

önkormányzataival.
A Tolna megyei közfoglalkoztatási programok rendkívül sokrétĦek, hiszen az önkormányzatok jelentĘs
része több kistérségi programelemet is mĦködtet.
•

Megyénk természeti adottságaiból eredĘen a kistérségi programelemek közül nagyon
népszerĦ a mezĘgazdasági programelem, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 3
kistérségben, 41 településen 730 fĘ bevonásával folyik növénytermesztési és/vagy
állattenyésztési területeken közfoglalkoztatás.

•

A téli- és egyéb értékteremtĘ, valamint helyi sajátosságokra épülĘ közfoglalkoztatási
programelemekhez kerültek besorolásra egyrészrĘl azok a programok, melyek idĘszakos
jellegükbĘl eredĘen nem tudnak egész évben foglalkoztatást biztosítani a közfoglalkoztatottak
számára, másrészrĘl azok az elemek, melyek nem voltak besorolhatóak az egyéb nevesített
tevékenységek közé, azonban értékteremtésük, valamint a köz számára hasznos aktivitásuk
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miatt a Belügyminisztérium támogathatónak ítélte Ęket. Ebben a programelemben 43
önkormányzat 1.100 közfoglalkoztatottja mĦködik közre.
•

Az egyéb szociális jellegĦ kistérségi mintaprogramokban (belvíz-elvezetés, a mezĘgazdasági
földút-karbantartás, az illegális hulladéklerakók felszámolása és a belterületi közútkarbantartási programelemek) tevékenykedĘ közfoglalkoztatottak száma Tolna megyében 290
fĘ.

3.2. Országos közfoglalkoztatási programok

A kistérségi programok mellett komoly szerep jut a szintén jelentĘs létszám foglalkoztatását támogató
országos közfoglalkoztatási programoknak is. Országos hatáskörĦ szervek több megyét érintĘ
országos közfoglalkoztatási programokat indíthatnak, melyekben jelentĘs létszámú munkaerĘ
alkalmaznak. A programok végrehajtásával olyan kiemelt területeken valósulnak meg a köz érdekeit
szolgáló projektek, melyek javítják az ország és megyénk környezeti értékeit, infrastrukturális
hálózatát, segítenek a belvíz és árvíz elleni védekezésben. 2014. évben induláskor 9, majd év közben
további 1 Tolna megyei foglalkoztató vett részt az országos közfoglalkoztatási programban, kettĘvel
több, mint az elĘzĘ évben.

419 fĘ számára nyújtottak foglalkoztatási lehetĘséget, amely 54 fĘs

növekedést jelentett a tavalyihoz képest. Összetételüket tekintve Tolna megyében 1 állami
erdĘgazdaság, 5 magán erdĘgazdálkodó, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a megyei rendĘrfĘkapitányság és 2 vízgazdálkodási társulat vesz részt az országos közfoglalkoztatási programok
megvalósításában.

3.3. Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás

A hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatási programokra rendelkezésünkre álló forrásokból a megyében
a mai napig támogatott létszám 3.189 fĘ.

A támogatás megállapításának átlagos paraméterei a következĘk voltak:
•

Átlagos támogatási idĘtartam: 5 hó

•

Napi átlagos munkaidĘ: 8 óra

•

Átlagos támogatási mérték: 85 %,

Szociális földprogramban 5 településünk volt érintett, összesen 58 fĘ a program keretében
foglalkoztatottak száma.

A Tolna Megyei Kormányhivatal hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatási programjában 20 fĘ
támogatása van folyamatban.
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A hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás mellett ezen a jogcímen került kifizetésre az LHH-s
képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás is. Tolna megyében összesen 12
önkormányzat 61 fĘvel érintett.

4. A rendezvény sajtóvisszhangja

A Közfoglalkoztatási Kiállításról és Konferenciáról a helyi médiákban, honlapokon megjelent cikkek az
alábbiak:
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/egyutt-egy-ertekesebb-tersegertkozfoglalkoztatasi-kiallitas-es-konferencia 2014.október 07.
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A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014-ben elsĘ alkalommal rendezi meg a Közfoglalkoztatási Kiállítás és
Konferenciát Tamásiban. Az eseményen Tolna megye önkormányzatai bemutatják közfoglalkoztatási programjaik eredményeit.

2. Tamási Rádió 2014. október 08.
Nyilatkozott: Porga Ferenc járási hivatalvezetĘ
Bencsicsné Tóth Krisztina Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetĘje

„2011. év óta a Kormány kezdeményezésének megfelelĘen új keretek között valósul meg az
Önkormányzati és állami tulajdonú szervezetek által lebonyolított közfoglalkoztatás. AlapvetĘ cél a
helyi igényekre jól és gyorsan reagáló értékek támogatása. Tamási Járásban a program kezdetével
egyidĘben valamennyi települési önkormányzat csatlakozott a megvalósításhoz, egyedi fejlesztéseket,
éveken átnyúló programokat sikerült ezáltal lebonyolítani, melyek eredménye már olyan értéket
tükröz, mely méltó és alkalmas arra, hogy szélesebb közönség is megismerje, ezen elv
kezdeményezésére szervezĘdött a csütörtöki program.”

3. http://www.infotamasi.hu/hir_olvas/permalink:kozfoglalkoztatasi-kiallitas-eskonferencia-2014-10-08-131309/ 2014.október 08.

ϭϲ


.|]IRJODONR]WDWiVL.LiOOtWiVpV.RQIHUHQFLD
)HOW|OWYH.DWHJyULD+HO\L)RUUiV70.+IRWyDJURLQIRUPFRP





$7ROQD0HJ\HL.RUPiQ\KLYDWDO0XQNDJ\L.|]SRQWMDEHQHOVęDONDORPPDOUHQGH]LPHJD.|]IRJODONR]WDWiVL
.LiOOtWiVpV.RQIHUHQFLiW7DPiVLEDQ







4. TolnaTáj TV 2014. október 09.
Beszámoltak a kiállítókról, a kiállítás terményeirĘl, és tudósítottak a sajtótájékoztatóról, ahol Dr.
Hoffmann Imre Helyettes Államtitkár Úr a futó projekteket ismertette, valamint Kormánymegbízott Úr a
Tamási térség településeinek problémáira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy nagyon fontos
szerepet tölt be a startmunka program a hátrányos helyzetĦek foglalkoztatásában.

5. Tolnai Népújság 2014. október 10.

6. http://www.teol.hu/tolna/kozelet/izes-a-kozmunka-gyumolcse-kulcsszo-azertekteremtes-576196 2014. október 10.
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Ízes a közmunka gyümölcse, kulcsszó az értékteremtés
2014. október 10. 06:46 Budavári Kata

TAMÁSI | A közmunka programban résztvevĝ települések színes, terményektĝl roskadozó standjai sok

érdeklĝdĝt vonzottak Tamási megújult fĝterére.

7. http://gyulajzrt.hu/hir/2753/kozfoglalkoztatasi_kiallitas_es_konferencia_tamasib
an
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia Tamásiban
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Tamási Város Önkormányzata és a Tamási Járási Hivatal
Közfoglalkoztatási Kiállítást és Konferenciát szervezett 2014. október 9-én, Tamási város újonnan épített
közterén. A kiállításon az önkormányzatok és a megye közfoglalkoztatói, így köztük a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. is, mint a megye legnagyobb közfoglalkoztatója, bemutatták eddigi eredményeiket.

8. http://www.forestpress.hu/index.php/hirek/29541-koezfoglalkoztatasi-kiallitases-konferencia-tamasiban-forestpress 2014.október 14.
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8. Koppány TV 2014. október 17.
A Koppány TV-ben október 17-én, a NézĘpont címĦ magazinmĦsorban fog megjelenni a tudósítás a
kiállításról. 10-12 perc hosszúra tervezik.

Szekszárd, 2014. október 16.
Tolna Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

ϭϴ


