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Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok 2015. márciusi indítása érdekében a 
Belügyminisztérium felméri az érintett hátrányos helyzetű települések igényeit. A 2015. évi 
előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban az értékteremtő, hasznos, a helyi 
sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programokat kívánja a 
Belügyminisztérium támogatni. Így prioritást élveznek a mezőgazdasági programok, 
valamint a helyi sajátosságra épülő programok. Ráépülő programok esetében a támogatási 
intenzitás csökkentése érdekében a programok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 
történő megvalósítása javasolt. A tervezett jogszabályi változások elfogadása esetén a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban elszámolható tétel lesz a közvetlen 
költségekre biztosítható 20%-os mértéken belül a felmerülő anyagköltség, így ezen 
programok mintaprogramként történő támogatása a továbbiakban nem indokolt. A hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásba többek között átkerült a belvízelvezetés, belterületi 
közúthálózat javítása (járdaépítés) programelem. 
Valamennyi programelemet a 2015.03.01. és 2016.02.29. közötti időszakra lehet tervezni. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az alábbiak szerint nyújtotta be a felmérést a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez. 
Mezőgazdasági start mintaprogram tervezett időpontja: 2015.03.01-2016.02.29. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 40 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint 20% közvetlen költség. 
A munkabér összege összesen: 42.410.196,-Ft, közvetlen költség összege: 8.482.039,-Ft. 
 
A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül a belvízmentesítés és járdaépítés a 
kiválasztott programelem. 
Belvízmentesítés tervezett időpontja 2015.03.01.-2015.11.30. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 20 fő 
Támogatás mértéke munkabér plusz járulék 100%-a, valamint 20% közvetlen költség. 
A munkabér összege a tervezett időtartamra 16.116.696,-Ft, közvetlen költség összege: 
3.223.339,- Ft. 
 



Belterületi közúthálózat javítása (járdaépítés) tervezett időpontja:2015.03.01.-2015.11.30. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 20 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint 20% közvetlen költség. 
A munkabér összege a tervezett időtartamra:15.792.480,-Ft, közvetlen költség: 3.158.496,-Ft. 
 
Az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást 
tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2014. november 20. 
 

       Tisztelettel:  
 

Szegvári Ernőné
 polgármester 

 
 


