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Beszámoló 
az önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, 
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges 
munkaerő-piacra. Az elmúlt években a közfoglalkoztatás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 
segélyalapú társadalmat munkaalapú társadalom váltsa fel Magyarországon. A közfoglalkoztatást a 
Kormány egy olyan átmeneti foglalkoztatásnak tekinti, amely segély helyett munkát és fizetést 
biztosít az álláskeresők számára. Célja az elsődleges munkaerő-piaci integráció és reintegráció, a 
tartósan munka nélkül lévők aktiválása által.  
 
A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti 
munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig 
eredménytelen. 
A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatottak képességeikhez mérten értékteremtő munkát 
végezzenek, és a közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra minél nagyobb arányban 
visszakerüljenek. A visszajuttatás elősegítésének egyik meghatározó eszköze a közfoglalkoztatott 
piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve szak- és továbbképzésben való részesítése. További cél, 
hogy olyan képzési programok induljanak, amelyek megkönnyítik a közfoglalkoztatásból a 
versenyszférában való elhelyezkedést. A közfoglalkoztatottak képzésbe vonása a 
Belügyminisztérium szakmai irányításával működik, a képzési szakirányok, a képzési igények 
felmérése a kormányhivatalok segítségével, a munkaerő-piaci igények, a prognózisok, 
hiányszakmák és a kamarák javaslatai alapján történik. 
 
A különböző képzési programok a munkaerő-piaci igények figyelembevételével kapcsolódnak az 
aktuális közfoglalkoztatási programokhoz.  
A 2021. évi közfoglalkoztatás során alapvetően az elmúlt években működtetett programok 
folytatása volt a cél, azzal a szándékkal, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
kivezetésre kerüljenek az elsődleges és másodlagos munkaerőpiacra. Több program biztosított 
lehetőséget a közfoglalkoztatás célcsoportjainak képzésbe vonására is.  
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Hatvan Város Önkormányzata 2021. évben is folytatta a már előző években bevezetett 
közfoglalkoztatási feladatának ellátását. A cél elsősorban az alacsonyan képzett, 8 osztállyal, vagy 
annál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező emberek munkához juttatása, visszavezetése a 
munka világába. 
 
Az előző évről áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 2020. május 18-tól kezdődött 
2021. február 28. napján ért véget. 2021. február hónapban 11 főt foglalkoztattunk. 
 
A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalával (a továbbiakban: Járási Hivatal) 
megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján a közfoglalkoztatási program 2021. 
március 1-jétől indult, és 2022. február 28-ig tart. A szerződés a hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében 12 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási 
béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatást az alábbiak szerint: 
 

Munkakör Támogatás 
alapja 

(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

Támogatás 
mértéke % 

Létszám 
(fő) 

Napi 
munkaidő 

Támogatás időtartama 

Általános 
takarító  

85.000 80 6 8 óra 2021.03.01-2022.02.28. 

Időseket segítő 85.000 80 1 8 óra 2021.03.01-2022.02.28. 

Levélkézbesítő 85.000 80 4 8 óra 2021.03.01-2022.02.28. 

Munka és 
termelésszervező 

121.935 80 1 8 óra 2021.03.01-2022.02.28. 

Mindösszesen   12 fő   

 
A közfoglalkoztatottak munkájának megszervezésére Hatvan Város Önkormányzata megállapodást 
kötött a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálattal. 
 
A közfoglalkoztatottak a Hatvani Szolgáltató Kft. irányítása alatt a közterületek tisztán tartását 
végezték, takarították az utakat, járdákat. Szakember irányításával végezték a virágosítást és a 
gyomtalanítást. Segítették a napi szintű öntözési feladatok elvégzését. Részt vettek az árkok, 
átereszek takarításában. 
Folyamatos feladatuk a közterületi szeméttárolók napi szintű ürítése, melyet szervezetten, 
körzetekre osztva végeznek.    
A Hatvani Polgármesteri Hivatalban levélkézbesítő feladatok ellátására került sor.  
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által indított „Segítő kezek” programban is 
alkalmazásra került 1 fő közfoglalkoztatott. A program által az idős, egyedül élő emberek 
elmagányosodását szeretnék megakadályozni. Az idős emberek ragaszkodnak a megszokott 
segítőhöz, szinte családtagnak tekintik. 
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Az időszak alatt a tervezett 12 fő munkavállalóval szemben átlagban 9-10 fő foglalkoztatására 
került sor. A sorozatos közvetítés ellenére a tervezett létszámot nem tudtuk feltölteni. 
Ezen időszakban a foglalkoztatott dolgozók közül 3 fő munkaviszonya szűnt meg közös 
megegyezéssel, közülük 2 fő más területen létesített munkaviszonyt, 1 fő pedig a Hatvani 
Szolgáltató Kft. alkalmazásába került 1 hónap közfoglalkoztatás után. 
 
A Járási Hivatal továbbra is indított képzést, amelyre elsősorban foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő személyeket közvetítenek, akikkel az önkormányzat munkaszerződést köt. 
A képzés idejére foglalkoztatott személyek bér- és járulék költségeit 100 %-ban támogatja a Járási 
Hivatal. 
 
A közfoglalkoztatási képzés 2021. október 25-től 2021. december 17-ig tartott. 7 fő részvételével 
raktáros képzésben vettek részt. 1 főnek a tanfolyam ideje alatt a közfoglalkoztatási szerződése 
közös megegyezéssel szűnt meg. A képző 2 főt a képzésből kizárt a hiányzások miatt, szerződésük 
azonnali hatályú felmondással szűnt meg. 4 fő a tanfolyamot sikeres vizsgával zárta.  
 
 

Képzés 
megnevezése 

Támogatás 
alapja 

(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

Támogatás 
mértéke % 

Létszám 
(fő) 

Napi 
munkaidő 

Támogatás időtartama 

Raktáros 85 000 100 7 8 
2021.10.25-2022.01.31. 

 

 
 
Az év során mind a foglalkoztatásra, mind a képzésre vonatkozóan megállapítható volt, hogy sok 
munkanélküli került kiközvetítésre, meghallgatásra, de kevés ember vált foglalkoztathatóvá. Az 
alábbi lista az éves kiközvetítést mutatja. 
 
 

2021. évi összesítés 

A felajánlott 
munkát elfogadta 

(többszöri 
közvetítés alapján 

összesen) 

Nem került 
alkalmazásra (nem 

fogadta el a munkát, 
iratait nem hozta. Van 

munkahelye) 

Egészségi 
állapota 

miatt nem 
került sor 
foglalkoz-

tatásra 

Nem jelent 
meg 

Összesen 

18 fő 12 fő 2 fő 5 fő 37 fő 
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2020. évben 63 fő kiközvetítésére került sor, a munkát 42 fő fogadta el. 2021. évben kiközvetített 
37 főből 18 fő fogadta el a munkavégzést. Megállapítható, hogy a munkát illetve a kiközvetítést 
elfogadottak száma jelentősen csökkent. 
 
2021. évben a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és egyéb személyi juttatás: 
11.564.988,- Ft volt, amely – szerződéstől függően – 80 %-ban, illetve 100 %-ban került 
megtérítésre. Hatvan Város Önkormányzata részére a közfoglalkoztatás 2021. évben összesen 
3.111.445,- Ft kiadást jelentett.  
 
2021. szeptember 22. napján a Járási Hivatal és a Belügyminisztérium részéről ellenőrzés történt. 
Az ellenőrzés tárgya a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzése, mely 
során átvizsgálásra kerültek a munkaszerződések és azok mellékletei, a jelenléti ívek, munkanaplók, 
munkaköri leírások, foglalkoztatottsági szakvélemények, szabadság nyilvántartás, tűz- és 
munkavédelmi napló. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem talált.  
 
Összegzés: 
A városban létrejövő új munkahelyek egyre több munkalehetőséget biztosítanak, és tapasztalataink 
szerint már alacsony iskolai végzettséggel is talál munkalehetőséget, aki szeretne dolgozni.  
Ez jól látható abból is, hogy a Járási Hivatal egyre kevesebb munkanélküli személyt tud közvetíteni. 
Mentális problémáik, életvitelük alapján ezeket az embereket nem alkalmazzák a nagy cégek. Az ő 
megélhetésük jelenleg csak a közmunka által biztosítható. Állandó felügyelettel, odafigyeléssel, 
megvalósítható az értékteremtő közfoglalkoztatás. 
 
Az önkormányzat a közfeladatait kevesebb költséggel tudja megoldani, ugyanakkor a 
foglalkoztatott személyek részére a közfoglalkoztatás bejelentett munkaviszonyt, biztos kereseti 
lehetőséget jelent. 
A fentieket tekintve a közfoglalkoztatás az önkormányzat, és a foglalkoztatottak számára egyaránt 
hasznosnak mondható. A Járási Hivatal által indított képzés elsősorban olyan szakma elsajátítását 
célozta meg, amelyre a versenyszférában kereslet mutatkozik. 
A munkavállalók számára is sikeresnek bizonyult a programban való részvétel, hiszen ezen 
időtartamban bejelentett munkaviszonnyal és biztos havi jövedelemmel rendelkeztek. Mindez abból 
is lemérhető, hogy a legtöbbjük szeretne a későbbiekben is részt venni a hasonló programokban. 
Amennyiben 2022. évben Hatvan Város Önkormányzata számára lehetőség nyílik a 
közfoglalkoztatási programban való részvételre, az álláskeresők továbbra is foglalkoztatásra 
kerülhetnek, mellyel munkalehetőség nyílik azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú 
ideje eredménytelen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
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Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
                                                               

        Horváth Richárd 
                 polgármester 
 
Látta:  
              dr. Kovács Éva 
                        jegyző  


