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1. melléklet a 6/2015. (I.22.) Kt. határozathoz 

 

KÖZMUNKA PROGRAMOK 2014 

 

 

 

2014. évben is lehetőség nyílt téli közfoglalkoztatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 

és a „Startmunka program” keretében projektelemek elindítására 2014. március hónaptól  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 5 projektelemre adott be kérelmet, a startmunka 

program keretében.  

 

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás munkalehetőséget biztosít.  

 

2014. évben az alábbi közfoglalkoztatási bérek kerültek alkalmazásra a napi 8 órás 

foglalkoztatásban: 

 

Munkakör Bruttó bér (Ft) 

segédmunkás 77.300 

szakmunkás 99.100 

szakképzetlen munkavezető 85.050 

szakképzett munkavezető 109.040 

 

Legnagyobb létszámban segédmunkás munkaerőt tudunk foglalkoztatni. Szakmunkásokat 

csak bizonyos munkakörökben van lehetőség foglalkozatni, minimális létszámban.  

 

A projektelemek finanszírozására előleget kaptunk. 

A bérköltségek fedezésére 2 havi előleget kaptunk, mellyel a projektelemek végéig el kellett 

számolni. 

Munkaruha és védőruha csak minimális mértékben volt tervezhető.  

Ezen felül a szükséges védőeszközök a Városi Kincstár költségvetési keretéből kerülnek 

beszerzésre.  

A projekt keretében beszerezhető munkaruha a BM/14737-4/2012. iktatószámú levélben 

megküldött tájékoztatás szerint elsődlegesen, a BV. Országos Parancsnoksága irányítása alá 

tartozó ADORJÁN TEX Kft-től ( korábban: ÁBRÁND TEXTIL Kft.)  volt beszerezhető. 

 

A közmunka programok 100 % támogatottságúak, tehát a bér- és dologi költségek is teljes 

mértékben lefedésre kerültek.  

 

 

 



 

I. Kistérségi startmunka mintaprogramok: 

 

1. Mezőgazdasági projektelem 

 

A startmunka mezőgazdasági projekteleme 2014. március 1-től 2015. február 28-ig tart, és 60 

fő foglalkoztatását teszi lehetővé.  

A 60 fő munkakörönkénti bontásban a következőképpen alakul: 47 fő segédmunkás, 1 fő 

munkavezető növénytermesztői végzettséggel, 10 fő őr és 2 fő adminisztrátor. A projekt 

keretében az önkormányzat által bérelt területen 2 db összesen 350 m2 hasznos alapterületű 

fóliasátorban, illetve a program során beszerzésre került 400 m2 alapterületű vándor 

fóliasátorban folyt növénytermesztés. A 2014-es évben 4 Ha önkormányzati területen 

szabadföldi termesztés is megvalósult. A termelt primőráru a következő: kígyóuborka, fürtös 

uborka, paprika, paradicsom valamint a szabadföldön burgonya, káposzta, paradicsom és 

paprika. Az áruk a Közétkeztetési Kft-nél kerültek elsődlegesen felhasználásra, illetve a 

Nagybani Piacon és a lakosság körében került értékesítésre. 

2014. március 1-től 2014. december 31-ig tartó időszakra megbízási szerződés jött létre és 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Balogh Krisztián között a szabadföldi termesztés 

szakmai irányítására, melynek díját az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosította.  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Foton kistraktorra szerelhető mezőgazdasági eszközök 

beszerzése is megtörtént, a mezőgazdasági munkák ellátása céljából. 

Kígyóuborkából 680 kg, fürtös uborkából 380 kg, burgonyából 23799 kg, paradicsomból 

2415 kg, paprikából 516 kg, káposztából 1376 kg került megtermelésre. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/4671-4/2014 

A program összes költsége: 76 115 695 Ft 

A program időtartama: 2014. 03. 01 – 2015. 02. 28 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma:  60 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 57 809 880  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

7 804 668  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

65 614 548  

3. Beruh{z{si és dologi költségek 10 501 147  

Összesen A (1+2+3 sor): 76 115 695  

A ténylegesen felhasznált összeg feltüntetését a program befejezését követően történő 

elszámolás után tudjuk közölni. 



 

 

 

Az uborka magok elvetésre kerültek. 

 

 

 

 

A fóliasátorban fürtös uborka és kígyóuborka került ültetésre. 



 

Fürtös uborka 

 

 

 

A paradicsom, paprika és káposzta magokból fejlődnek a palánták, hogy a fóliasátorba és a 

szabadföldre kiültetésre kerüljön. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A fóliasátrak melletti szabad területet burgonyával vetettük be. 

 

 



 

A vándor fóliasátorban paradicsom és paprikapalánták kerültek elültetésre. 

 

 

 

 

A szabadföldön elültetett burgonya. 

 



 

A felszedett burgonya. 

 

 

 

 

 

A szabadföldön termelt paprika. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Szabadföldön termelt káposzta. 



 

Szabadföldön termelt paradicsom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Téli és egyéb értékteremtő projektelem 

 

Ez a projektelem 2014. május 1-től 2014. szeptember 30-ig volt folytatható, majd lehetőség 

nyílt a 2014. november 30-ig történő hosszabbításra.  

Ezen projektelem keretében 32 fő segédmunkás és 3 fő munkavezető segítségével betonelem 

gyártást folytattunk, melyeket járdák javítására használtunk fel.  

Hatósági engedéllyel rendelkezünk a bejelentés köteles tevékenység végzésére.  

 

 

KIMUTATÁS 

a Vágóhíd úti telephelyen gyártott betonelemekről 

2014. 

      

Gyártás időpontja                  

(hó) 

Járdalap 
Mindösszesen 

40*40*5 cm 

Május 900 900 

Június 1000 1900 

Július                 900 2800 

Augusztus 950 3750 

Szeptember 850 4600 

Október 800 5400 

November 750 6150 

Összesen: 6150 6150 

Ebből: felhasználva 4700 4700 

           raktáron 1450 1450 

 

J{rd{k javít{sa a következő utc{kon történt: Árp{d u., Bartók B. u., Fürst S. u., Sallai u., 

Zrínyi u., Honfoglal{s u., Kunfi Zs. u. 



 



 



 



Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/7773-4/2014 

A program összes költsége: 17 645 137 Ft 

A program időtartama: 2014. 05. 01. - 2014. 09. 30 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 37 fő 

A hatós{gi szerződésben v{llalt foglalkoztat{si kötelezettséget az előírt hat{ridőre 

teljesíteni tudtuk.  

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 13 643 750 13 054 847 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

1 841 990 1 762 404 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

15 485 740 14 817 251 

3. Beruh{z{si és dologi költségek 2 989 828 2 827 886 

Összesen A (1+2+3 sor): 18 475 568 17 645 137 

 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/11904-4/2014 

A program összes költsége: 6 832 217 Ft 

A program időtartama: 2014. 10. 01 – 2014. 11. 30 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 36 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 5 457 500  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

736 796  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

6 194 296  

3. Beruh{z{si és dologi költségek 637 921  



Összesen A (1+2+3 sor): 6 832 217  

 

A létsz{mv{ltoz{st az adja, hogy a dolgozók közül 1 fő október 20-ai d{tummal kilépett, 

helyére 1 fő november 1-én lépett be. 

 

 

 

 

3. Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem 

 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig 

valósul meg. 

A projekt célja a város üdülőterületén, valamint a perem területeken lévő szemétszedés, ezen 

területeken elhelyezett illegális szemét eltávolítása. Ehhez 2X10 fős brigádot foglalkoztattunk 

élükön brigádvezetővel. A projektelem keretében támogatást kaptunk hulladékszállítási díjra, 

melyből ezen akcióterületekről 37 db 8 m3-es konténer mennyiségű illegális hulladékot 

szállíttattunk el.  



 



Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/11903-4/2014 

A program összes költsége: 12 833 214 Ft 

A program időtartama: 2014. 09. 01 – 2015. 02. 28 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 22 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 10 296 600  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

1 390 104  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

11 686 704  

3. Beruh{z{si és dologi költségek 1 146 510  

Összesen A (1+2+3 sor): 12 833 214  

A ténylegesen felhasznált összeg feltüntetését a program befejezését követően történő 

elszámolás után tudjuk közölni. 

 

4. Közutak karbantartása projektelem 

 

A közutak javítása projektelemben szemétszedés, utak körüli területek rendezése, útszegély 

javítása valósul meg. A program 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig tart, 64 fő 

foglalkoztatásával. 

Sok területen szükség volt bozótirtásra, kaszálásra, fűnyírásra, sövényvágásra.  

A település közúthálózatának, valamint külterületi útjainak rendbetétele kiemelkedően fontos 

feladat. Ezen belül az árkok, útpadkák rendbetétele, tisztítása, bozótvágás, útra hajló ágak 

lenyesése elengedhetetlen. Az önkormányzat csak támogatott foglalkoztatásból tudja a 

közterületek rendbetételét, az ároktisztítást megoldani. Ezek azonban a higiénia, a tiszta 

környezet, a balesetmentes közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükségesek. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/11905-4/2014 

A program összes költsége: 37 384 754 Ft 

A program időtartama: 2014. 09. 01 – 2015. 02. 28 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 64 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 



Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 29 962 200  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

4 045 080  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

34 007 280  

3. Beruh{z{si és dologi költségek 3 377 474 3 280 997 

Összesen A (1+2+3 sor): 37 384 754  

 

A ténylegesen felhasznált összeg feltüntetését a program befejezését követően történő 

elszámolás után tudjuk közölni. 

 

5. Belvízelvezetés projektelem 

 

A projektelem keretében a belvízelvezető árkok és aknák tisztítása, felújítása történt a közút 

projektelemben megjelölt utakon. 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig 64 fő 

foglalkoztatásával valósul meg. 

A projekt során több belterületi árok kitisztításra került, Üdülőtelepen, Korontón. Az árkok 

széle is takarítást igényelt a területek jelentős részén.  

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/11902-4/2014 

A program összes költsége: 20 368 605Ft 

A program időtartama: 2014. 09. 01 – 2015. 02. 28 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 64 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 29 962 200  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

4 045 080  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

34 007 280  

3. Beruh{z{si és dologi költségek 3 364 965 3 233 029 

Összesen A (1+2+3 sor): 37 372 245  

 



 

 

Összességében elmondható, hogy a megítélt támogatáshoz képest minden projektelem 

esetében kevesebb támogatást használunk fel. Ennek okai a következők: a bérköltség 

kihasználatlansága abból adódott, hogy több esetben nem tudtunk szakképzett munkavezetőt 

alkalmazni, a dolgozók táppénzen voltak, esetlegesen cserélődtek igazolatlan hiányzások, 

közös megegyezéses munkaviszony megszüntetések miatt. A dologi kiadások támogatási 

kereteit igyekeztünk maximálisan kihasználni, a fel nem használt keretek oka főleg az volt, 

hogy olcsóbb árajánlatokat kaptunk az egyes beszerzésekre. A folyamatban lévő programok 

esetén a ténylegesen felhasználásra került összeget a lezárulást követően tudjuk bemutatni. 

 

II. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati intézmények kisegítő 

feladatainak ellátásához igényeltünk közfoglalkoztatottak 8 órás foglalkoztatásban, bruttó 

77.300 Ft/hó bérrel. 2014. évben először május 15. napjától tudott az Önkormányzat 50 fő 

segédmunkást foglalkozatni. Ebben a programban csak segédmunkás munkakörben 

foglalkoztattuk az embereket, azonban a ténylegesen ellátott munkakörök az alábbiak: 

takarítás, adminisztrátori feladatok, portai feladatok, kézbesítés, dajkai kisegítő feladatok, 

karbantartás munkakör. A foglalkoztatás 2014. szeptember 30. tartott, 100% bértámogatás 

volt igényelhető. A program keretében eszközbeszerzésre és egyéb költségek támogatásának 

igénylésére nem volt lehetőség.  

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/8666-4/2014 

A program összes költsége: 19 467 798 Ft 

A program időtartama: 2014. 05. 15 – 2014. 09. 30 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 50 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 17 568 200 17 152 245 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

2 371 800 2 315 553 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

19 940 000 19 467 798 

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 19 940 00 19 467 798 

 

 

 



III.  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014. évben kronológiai sorrendben: 

 

1.Téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

A program lehetőséget biztosított 22 fő foglalkoztatásba történő bevonására 2014. március 

25-től 2014. április 30-ig. 

20 fő segédmunkás, élükön 2 fő brigádvezető irányításával láttak el köztisztasági feladatokat a 

város peremterületein. 

A dologi kiadások támogatására kapott összegből lapát, seprű, kapa, kasza, talicska és 

gumikesztyű került megvásárlásra. 

Hatós{gi szerződés sz{ma:  Sz-11M/01/6202-4/2014 

A program összes költsége: 2 481 903Ft 

A program időtartama: 2014. 03. 25 – 2014. 04. 30 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 22 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 2 124 700 2 029 010 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

286 852 273 916 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

2 411 552 2 302 926 

3. Beruh{z{si és dologi költségek 179 000 178 977 

Összesen A (1+2+3 sor): 2 590 552 2 481 903 

 

Létsz{m nem v{ltozott, kilépő személy nem volt, a bérnél az eltérés a t{vollétekből adódott.  

 

 

2.Téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

A téli közfoglalkoztat{s keretében 2014. {prilis 1 –től 2014. {prilis 30-ig 20 fő került 

felvételre köztisztas{gi feladatok ell{t{s{ra. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/6646-4/2014 

A program összes költsége: 1 951 289 Ft 

A program időtartama: 2014. 04. 01 – 2014. 04. 30 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 20 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 



Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 1 561 500 1 561 500 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

210 812 210 812 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 

1 772 312 1 772 312 

3. Beruh{z{si és dologi költségek 179 000 178 984 

Összesen A (1+2+3 sor): 1 951 312 1 951 289 

 

 

3.Nyári hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

2014. június 16 -tól 2014. július 31-ig 105 fő került bevon{sra hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztat{sba. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/10553-4/2014 

A program összes költsége: 14 030 682 Ft 

A program időtartama: 2014. 06. 16 – 2014. 07. 31 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 107 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 12 497 860 12 361 834 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

1 687 244 1 668 848 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

14 185 104 14 030 682 

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 14 185 104 14 030 682 

 

A program sor{n a létsz{m v{ltoz{s{t két kilépő dolgozó és a helyükre felvett 2 új dolgozó 

megjelenése magyar{zta.  

 

4.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

2014. július 15-től 2014. augusztus 31-ig 71 fő került hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztat{sba bevon{sra. 64 fő segédmunk{s, 7 fő munkavezető. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/11550-4/2014 

A program összes költsége: 10 685 151 Ft 

A program időtartama: 2014. 07. 15 – 2014. 08. 31 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 71 fő 



 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 8 675 278 8 312 240 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

1 171 180 1 122 152 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

9 846 458 9 434 392 

3. Beruh{z{si és dologi költségek 1 303 083 1 250 759 

Összesen A (1+2+3 sor): 11 149 541 10 685 151 

 

A bércsökkenést a t{volléteken túlmenően az is okozta, hogy egy-egy dolgozó később lépett 

be, pl. van aki csak július 25-től, vagy július 29-től, illetve augusztus 6-tól jött dolgozni.  

 

5.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat{s 

 

2014. augusztus 18-tól 2014. október 31-ig  összesen 135 fő került felvételre hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztat{sba. 89 fő 2014. augusztus 18-tól 2014. október 31-ig, 46 fő 2014. 

október 1-től 2014. október 31-ig. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/12783-4/2014 

A program összes költsége: 22 816 048 Ft 

A program időtartama: 2014. 08. 18 – 2014. 10. 31 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 137 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 20 744 810 20 102 245 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

2 800 633 2 713 803 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

23 545 443 22 816 048 

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 23 545 443 22 816 048 

 

A program sor{n a létsz{m v{ltoz{s{t két kilépő dolgozó és a helyükre felvett 2 új dolgozó 

megjelenése magyar{zta.  

  

 



6.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat{s 

  

2014. november 1-től 2014. november 30-ig, 135 fő bevon{s{val, melyből 127 fő 

segédmunk{s, 8 fő segédmunk{s munkavezető. Köztisztas{gi feladatok ell{t{s{ra kerültek 

felvételre. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/14566-4/2014 

A program összes költsége: 11 914 728 Ft 

A program időtartama: 2014. 11. 01 – 2014. 11. 30 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 10 497 500  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

1 417 228  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

11 914 728  

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 11 914 728  

 

 

 

7.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat{s 

 

2014. december 1-től 2015. febru{r 28-ig 73 fő létsz{mmal hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztat{s indult. A közfoglalkoztat{sba bevon{sra kerülő személyek elsősorban az 

intézményekben töltenek be kisegítő feladatokat. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/15926-4/2014 

A program összes költsége: 19 741 944 Ft 

A program időtartama: 2014. 12. 01 – 2015. 02. 28 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 17 393 700  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

2 348 244  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 19 741 944  



bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 19 741 944  

 

8.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat{s 

 

2014. december 1-től 2015. febru{r 28-ig 31 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztat{sba 

került bevon{sra Tiszavasv{ri közigazgat{si területén köztisztas{gi feladatok ell{t{s{ra úgy, 

hogy ebből 17 fő 2014. december 31-ig kerül foglalkoztat{sra, a tov{bbi 14 fő 2015. febru{r 

28-ig. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/16319-4/2014 

A program összes költsége: 5 176 424 Ft 

A program időtartama: 2014. 12. 01 – 2015. 02. 28 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 4 560 700  

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

615 724  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

5 176 424  

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 5 176 424  

 

IV.Képzéssel megvalósuló közfoglalkoztat{s:  

 

1.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egészségfejlesztő képzés 

 

2014. június 10 -től 2014. október 10-ig 20 fő bevon{s{val egészségfejlesztő képzésre került 

sor. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/10326-4/2014 

A program összes költsége: 6 017 924 Ft 

A program időtartama: 2014. 06. 10 – 2014. 10. 10 



A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 18 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 6 280 020 5 302 136 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

847 840 715 788 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

7 127 860 6 017 924 

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 7 127 860 6 017 924 

 

A tervezett 20 fős létsz{mból 4 kieső ember volt, akinek a helyére 2 új dolgozó került, ez{ltal 

v{ltozott a létsz{m 18-ra.  

 

2.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat{s {llatgondozó képzés 

 

2014. június 16 –tól 2014. október 6-ig 15 fő bevon{s{val {llatgondozó képzés valósult meg. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/10526-4/2014 

A program összes költsége: 4 820 744 Ft 

A program időtartama: 2014. 06. 16 – 2014. 10. 06 

A közfoglalkoztat{ssal érintett munkav{llalók létsz{ma: 15 fő 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére 4 287 515 4 247  352 

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

578 815 573 392 

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

4 866 330 4 820 744 



3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 4 866 330 4 820 744 

 

 

3.Téli közfoglalkoztat{s 

 

2014. december 1-től 2015. m{rcius 31-ig a téli közfoglalkoztat{s keretében TÁMOP 2.1.6. „ 

Újra tanulok” kiemelt projekt keretében kerti munk{s képzés indult. A képzésbe 15 fő került 

bevon{sra, elsősorban azok közül kellett v{lasztani, akik az alapkompetencia képzésben 

részt vettek. 

Hatós{gi szerződés sz{ma: Sz-11M/01/16409-4/2014 

A program összes költsége: 5 264 160 Ft 

A program időtartama: 2014. 12. 01 – 2015. 03. 31 

 A hatós{gi szerződésben megítélt t{mogat{s teljesítésével kapcsolatos sz{mszaki és 

szöveges inform{ciók/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt t{mogat{si 

összeg 

Ténylegesen 

felhaszn{lt összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott {ll{skeresők bére   

2. Foglalkoztatott {ll{skeresők szoci{lis 

hozz{j{rul{si adója 

  

Programban foglalkoztatott {ll{skeresők 

bére és szoci{lis hozz{j{rul{si adója 

összesen 1+2 sor 

5 264 160  

3. Beruh{z{si és dologi költségek - - 

Összesen A (1+2+3 sor): 5 264 160  

 

 

  

Tiszavasvári, 2015. január 15. 

 

 

 

         Dr. Fülöp Erik 

           polgármester 

 

 


