Beszámoló
a Képviselő- testület 2017. november 29-i ülésére
Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2017.03.01-2017.11.20-ig
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2017. március 1. napjától vette vissza a közfoglalkoztatási
feladatellátást a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft-től.
A teljes iratanyag átszállításra került a Polgármesteri hivatalba. Az eszközök átadás-átvétele
megtörtént.
2017. évben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Továbbiakban: BKMKH) által meghatározott, a
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi Osztálya által kiközölt létszámú és összegű keretszámok
és foglalkoztatási formákra voltunk kénytelenek benyújtani támogatási kérelmet.
A START munka 3 programjában (Belvízelvezetés, Belterületi közutak kezelése, Bio- és megújuló
energia) a Közfoglalkoztatási Kft. által 2016. évben beadott igénylését változtatások nélkül kellet az
elektronikus rendszerbe feltöltenünk és az abban foglaltakat végrehajtanunk, mely nem kis gondot
jelent minden- a közfoglalkoztatásban érintett irányító szervező számára.
1.sz. melléklet táblázata szemlélteti a beadott közfoglalkoztatási programokat és azok adatait.
A Megtermelt terményekről vezetett nyilvántartást a mellékelt 2. excel tábla tartalmazza.
Az olajtök kimagozása még folyik, erről még nincs adat.
A kápia paprika értékesítéséből származó bevétel: 365.700,-Ft, mely összeg csak a közfoglalkoztatásra
fordítható vissza.
A többi megtermelt zöldségféle a közétkeztetésben került felhasználásra, illetőleg természetbeni
juttatásként a 54/2017.(III.23.) Kt.sz. határozata alapján a közfoglalkoztatásban
résztvevő
közfoglalkoztatottak munkára való ösztönzése érdekében került kiosztásra.
A hosszú programokban, intézményekben dolgozó (75 fő) személyek munkája hatékony és megfelelően
segíti az ott folyó munkát, mivel főállású dolgozók irányítása alatt, ellenőrzötten végzik a
tevékenységüket.
A kiskerti zöldség- (zöldség,sárgarépa, vöröshagyma, paradicsom, fehérpaprika), kápia paprika-,
burgonya termesztése nem célszerű, hiszen
 a kiközvetített személyek a földeken nem akarnak dolgozni,
 kiszolgáltatottak vagyunk az időjárásnak, amely egyre szélsőségesebb,
 kevés pénzt kapunk eszközre (vegyszer, vetőmag, tápanyag, munkaeszközök, munkaruha stb.)
 a művelendő földterületek vírusosak, jelentős tápanyaghiányban szenvednek,
 megfelelő szakemberrel a zöldségtermesztéshez nem rendelkezünk
Sajnos az idei terményeink is igen gyenge minőségűek lettel.(apró, napsütött, rothadt)
2017.10.31. napján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentációs, teljesítmény és munkafolyamat ellenőrzést
tartott, mely jegyzőkönyvek az anyaghoz mellékelve.
Az ellenőrzési jegyzőkönyv mellékletként olvasható.

Egyedül a ROMA védőháló program embereit nem találták munkában a többszöri figyelmeztetés és
megbeszélés ellenére.
Az ellenőrzés hiányosságainak megszüntetésére tett intézkedések:
- megbeszélés került megtartásra 2017. 11. 06. napján.
ennek következtében a 12 fős programból 6 fő felmondott (álláshelyük betöltése a húsipari feldolgozó
képzést vállalókkal történik meg, a program várható indulása 2017.12.01. 16 fővel)
- a ROMA védőháló program munkairányítója Juhász Anikó,
- a foglalkoztatottak a munkát a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kezdik és fejezik be minden
nap.
Az ellenőrzésben előírt intézkedések végrehajtásra kerültek, az egy heti munkanapló dokumentációját
elfogadták.
Az eddig megtermelt zöldségféle igen gyenge minőségű.
A kápia paprika eladásra került, kevés lett a termés, mert nagyon sok tő „kiment”
A paradicsom, paprika, sárgarépa, zöldség, burgonya a közétkeztetésben került felhasználásra a konyha
igénye szerint.
Az idei új szabályok szerint a megtermelt javaknak, terményeknek csak fele értékesíthető, vagy szét kell
osztani a közfoglalkoztatottak között ösztönzésképp, vagy a közétkeztetésben felhasználni.
A helyi értékteremtés, azaz szárítmányok, tökmagolaj elkészítése költséges, engedélyek híján nem
értékesíthető. A boltok tele vannak ilyen termékekkel. Igen sok ráfordítással, komoly marketing
tevékenységgel lehetne esetleg valamennyit értékesíteni.
A START munka programok, mivel közterületen valósulnak meg, némi megtakarítást jelentenek az
Önkormányzatnak. A faapríték készítése jelentős megtakarítást jelent a Városgazda Kft. által
üzemeltetett szálláshely és irodaház fenntartásában.
A hatékonyság azonban itt is hagy kívánni valót maga után, külön erre szigorúan odafigyelő, folyamatos
felügyeletet biztosító főállású munkairányításra van szükség.
Közfoglalkoztatotti jognyban, megfelelő munkairányítót nagyon nehéz találni.
Javaslom a jövőben a
 park és közterületek gondozását,
 virágpalánta nevelését.
A fentieket a közterületeink szépítésére tudnánk felhasználni, nem igényelnek jelentős gondozást,
kisebb odafigyeléssel gondozhatóak, nem kell az eltűnésüktől annyira tartani, mint a zöldségfélék
tekintetében.
A közfoglalkoztatottak munkaszerződésének- megkötése, annak megszüntetése, munkamenet
(munkanapló, jelenléti ív), elszámolások, dokumentációk elkészítése jelentős irodaszer, papír,
nyomtatófesték felhasználásával történik, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerül
finanszírozásra.
Csak a papír tekintetében 1 fő munkavállaló munkába állításához 60 lapot kell felhasználnunk. Nem elhanyagolva
a nyomtató és fénymásoló festéket és az egyéb irodaszer, boríték stb. ami nem elszámolható költség a
közfoglalkoztatásban, sem a bevételéből, sem a támogatásból, ezt a Hivatal költségvetése finanszírozza.

A fentiekben leírt adatok és számok tükrében kérem, szíveskedjenek elfogadni a közfoglalkoztatási
programok 2017.03.01-2017.11.20. időszakról szóló beszámolóját.

Két program (kiskert:9fő; paprikatermesztés+képzés: 33 fő; össz: 42 fő) 2017.11.30. napjával lezárul.
A többi program (intézményi: 74 fő; ROMA: 12 fő; START programok: 42 fő; össz: 170 fő) 2018.02.28.
napjáig továbbra is folytatódik.
A Járási Hivatal jelzése alapján Téli közfoglalkoztatás is indul, erről egyelőre több információ még nincs.
2017.12.01. napján előre láthatólag 16 fős hústermék feldolgozó képzés indul, melyet a jelenleg
foglalkoztatott létszámból kívánunk feltölteni, hiszen a téli időszakban kevesebb a külterületen
végezhető hasznos munka.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a
beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő- testület
elé.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat elfogadja a közfoglalkoztatási programok
2017.03.01-2017.11.20. időszakról szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. december 15.
Jánoshalma, 2017. november 22.
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