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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramok 2017. márciusi indítása érdekében a 
Belügyminisztérium felméri az érintett hátrányos helyzetű települések igényeit. A járási 
startmunka mintaprogramok legkorábban 2017. március 1-jén indulhatnak, legkésőbb 2018. 
február 28-ig tervezhetők. 
 
A járási programok besorolása: 

a) Mezőgazdasági és helyi sajátosságokra irányuló program, 
b) Szociális jellegű program (belvíz elvezetési programok, mezőgazdasági utak rendbetétele, 

bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolása), 

c) Magas hozzáadott értékű program az eddigi járási programok továbbfejlesztéseként új 
8. programelemként.  

A fenti felsorolt programok lehetnek minta és ráépülő programok. 
A 2017. évben a Belügyminisztérium a járási startmunka mintaprogramok közül az alábbi 
programelemeket támogatja: 

a) mezőgazdasági programok, 
b) helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, 
c) belvíz-elvezetési programok, 
d) mezőgazdasági utak rendbetétele, 
e) bio- és megújuló energiafelhasználás, 
f) közúthálózat karbantartása, 
g) illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, 
h) magas hozzáadott értékű program. 

 
A járási programok támogatási mértékével, összegével, támogatható költségnemekkel 
kapcsolatos általános szabályok: 
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 370/2010.(XII.31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 7/B. § (2) bekezdés alapján adható támogatás az alábbiak 
szerint 

a) „legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében legfeljebb 100 százalékban, 

b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 
mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, 
azon túl legfeljebb 90 százalékban, 

c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 
mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, 
azon túl legfeljebb 80 százalékban, 

d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl 
legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.” 



 
Járási programok fajlagos költsége 
 
A rendelet 7/B. § (8) bekezdés szerinti ráépülő program: 

a) Mezőgazdasági és helyi sajátosságokra irányuló programra ráépülő programra ráépülő 
program, legfeljebb 150.000 Ft/hó/fő fajlagos költséggel tervezhető. 

b) Szociális ráépülő program, legfeljebb 112.000 Ft/fő/hó fajlagos költséggel tervezhető. 
 

Az alábbi ráépülő mintaprogramok indítását javaslom 100 %-os támogatás mellett: 
 
Mezőgazdasági start mintaprogram tervezett időpontja: 2017.03.01-2017.10.31. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint a fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék tervezett összege a tervezett időtartamra:11.055.680,-Ft, közvetlen 
költség összege: 6.944.320,-Ft. 
Mezőgazdasági területünk: 24 000 m2, ebből 6 000 m2 területen búzát vetettünk. 
 
Belterületi közúthálózat javítása (járdák javítása) tervezett időpontja:2017.03.01.-2017.10.31. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék összege a tervezett időtartamra:10.852.968,-Ft, közvetlen költség: 
2.587.032,-Ft. 
Az alábbi járdák javítására volna szükség: 
Árpád utca (Börcsök Andor – Kör utca között) 
Óbébai utca (Szőlő utcától a Kör utcáig) 
Óbébai utca (Ella házaktól az iskoláig) 
ÁFÉSZ épület melletti járda 
Szegedi utca (Nagyállomástól a tüzépig) 
Régi Makói utca páratlan oldala 
  
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (térkőgyártás) tervezett időpontja 2017.05.01.-
2017.10.31. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 5 fő 
Támogatás mértéke munkabér plusz járulék 100%-a, valamint fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék összege a tervezett időtartamra: 2.695.230,-Ft, közvetlen költség 
összege: 1.804.770,- Ft. 
 
Mezőgazdasági utak rendbetétele tervezett időpontja:2017.11.01.-2018.02.28. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék összege a tervezett időtartamra: 5.527.840,-Ft, közvetlen költség: 
1.192.160,-Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését. 
 
Kiszombor, 2016. december 8. 
 
 

       Tisztelettel:  
 

Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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____/2016.(XII. 13.) KNÖT. h 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Közfoglalkoztatás 2017. tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi ráépülő 
mintaprogramok indításához, azokkal egyetért: 
 
- Mezőgazdasági start mintaprogram tervezett időpontja: 2017.03.01-2017.10.31. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint a fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék tervezett összege a tervezett időtartamra:11.055.680,-Ft, közvetlen 
költség összege: 6.944.320,-Ft. 
 
- Belterületi közúthálózat javítása (járda javítás) tervezett időpontja:2017.03.01.-2017.10.31. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék összege a tervezett időtartamra:10.852.968,-Ft, közvetlen költség: 
2.587.032,-Ft. 
 
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (térkőgyártás) tervezett időpontja 2017.05.01.-
2017.10.31. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 5 fő 
Támogatás mértéke munkabér plusz járulék 100%-a, valamint fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék összege a tervezett időtartamra:2.695.230,-Ft, közvetlen költség 
összege: 2 704.770,- Ft. 
 
- Mezőgazdasági utak rendbetétele tervezett időpontja:2017.11.01.-2018.02.28. 
Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék 100%-a, valamint fajlagos költség. 
A munkabér plusz járulék összege a tervezett időtartamra:5.527.840,-Ft, közvetlen költség: 
1.672.160,-Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, a szükséges aláírásokra.  
 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 

 


