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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2016. évi kistérségi startmunka mintaprogramok 2016. márciusi indítása érdekében a 
Belügyminisztérium felméri az érintett hátrányos helyzetű települések igényeit.  
A Belügyminisztérium döntése alapján 2016. évben járási minta/ráépülő programot helyi 
önkormányzat, valamint az önkormányzat(ok) által létrehozott 100 %-ban önkormányzati 
tulajdonában lévő nonprofit gazdálkodószervezet, vagy helyi önkormányzatok jogi 
személyiséggel rendelkező társulása is indíthat. 
Mintaprogramként csak az a program támogatható, amely 2016. évet megelőzően - a 
közfoglalkoztató személyétől függetlenül - nem került támogatásra az adott településen. 
Ráépülő programként mezőgazdasági, valamint helyi sajátosságra épülő programelemek 
támogathatóak. 
Szociális ráépülő programelemek: belvíz-elvezetési programok, mezőgazdasági utak 
rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolása.  
Valamennyi programelemet 2016. március 1. és 2017. február 28. közötti időszakra lehet 
tervezni legalább 5 fő bevonásával.  
A legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében a járulékkal megnövelt bér, a beruházási és dologi költségek 100 %-ban 
támogatottak. A 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló 
közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig 100 %, míg azon túl 
90 % a támogatás mértéke.   
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az alábbiak szerint nyújtotta be a felmérést a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályához. 
 
Ráépülő program keretében mezőgazdasági járási mintaprogram, tervezett időpontja 
2016.03.01. - 2016.10.31.  
Közfoglalkoztatottak létszám: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék, valamint beruházási és dologi költség 100 %-a. 
A munkabér összege összesen: 10.852.968,- Ft, a beruházási és dologi költség: 3.547.032,- Ft.  
(Tárgyi eszköz beszerzés: 1 db tárcsa, 1 db eke.) 
 



A szociális ráépülő programelemek keretén belül a belvízmentesítés és járdaépítés a 
kiválasztott programelem. 
Belvízmentesítés tervezett időpontja: 2016.03.01. - 2016.11.30. 
Közfoglalkoztatottak létszáma:15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék, valamint beruházási és dologi költség 100 %-a. 
A munkabér összege összesen: 12.209.589,- Ft, a beruházási és dologi költség: 2.910.411,- Ft. 
(Tárgyi eszköz beszerzés: 1 db betonkeverő.) 
 
Belterületi közúthálózat javítása tervezett időpontja: 2016.03.01. - 2017.02.28. 
Közfoglalkoztatottak létszáma: 15 fő. 
Támogatás mértéke: munkabér plusz járulék, valamint beruházási és dologi költség 100 %-a. 
A munkabér összege összesen: 16.583.520,- Ft, a beruházási és dologi költség: 3.576.780,- Ft. 
(Tárgyi eszköz beszerzés: 1 db bontókalapács.)  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást 
tudomásul venni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. október 22.  
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