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I. A város demográfiai adatai. Munkanélküliség. Rendszeres segélyezés és 
közfoglalkoztatás 

 
Ez a terv az „Út a munkához” című központi program helyi megvalósítását szolgálja. A 
program jogi hátterét a 2009. 01.01-től hatályos egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény biztosítja. 
 
A program célcsoportját azok az aktív korú orosházi lakosok képezik, akik a munkaerőpiacról 
nem foglalkoztatottság miatt kiszorultak. Rendszeres bérjövedelem vagy pénzellátás 
hiányában rendszeres szociális ellátás biztosítja, illetve a munkaügyi szervvel történő 
együttműködést követően fogja biztosítani a megélhetésüket. 
Ahhoz, hogy ezt a csoportot nagyságrendileg és helyzetéhez méltón el tudjuk helyezni, 
érdemes áttekinteni az orosházi lakosok néhány statisztikai mutatóját. 
 

Lakosságszám alakulása Orosházán (2004-2008)
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(Forrás: Polgármesteri Hivatal adatbázisa) 
 
A város népességszáma folyamatosan, egyenletesen csökken. A korcsoportok arányeltolódása 
az idősebbek irányába jelzi a születések számának csökkenését, és a lassú elöregedést. 
 
 

Lakosok száma korcsoportonkénti megoszlásban Orosházán 
Év 0-17 év (%) 18-59 év (%) 60-79 év (%) 79 év felett 

(%) 
2004 17,6 60,4 22 
2005 17,4 60,3 18,5 3,8 
2006 17,2 60,3 18,7 3,8 
2007 16,9 60,2 18,8 4,1 
2008 16,4 59,5 24,1 

 
(Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium) 
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Orosházán a lakosság kb. 60%-a aktív korú (18-59 évesek oszlopa).  
Összlétszámukhoz viszonyítva a regisztrált munkanélküliek aránya 7,4% 2008. évben. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a többiek jelen tudnak lenni a munkaerő-piacon.  
Számosan vannak inaktívak, akik rendszeres pénzellátásból - nyugdíjból, nyugdíjszerű 
ellátásokból, családtámogatásokból, segélyekből stb. – élnek, valamint eltartottak. Szűk 
kategóriaként van jelen célcsoportunk, a munkaügyi szervezetnél álláskeresés céljából 
megjelent és regisztrált munkanélküliek csoportja.  
 
A munkanélküliség alakulását, a munkanélküliek iskolai végzettség, szakképzettség, valamint 
korcsoportok szerinti megoszlását mutatják az alábbi táblázatok. 
 

A regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint Orosházán 
(2004-2008) 

 
Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettsége 2004. év 2005.év 2006.év 2007. 2008. 
Általános iskola 8. osztályánál kevesebb 
végzettségűek száma (fő) 14 30 29 34 32 

Általános iskolai végzettségűek száma (fő) 257 322 272 316 323 
Szakmunkásképzőt végzettek száma (fő) 418 486 501 459 484 
Szakiskolát végzettek száma (fő) 55 58 55 46 51 
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi 
végzettségűek száma (fő) 360 380 387 417 441 

Főiskolai végzettségűek száma (fő) 55 62 63 78 67 
Egyetemi végzettségűek száma (fő) 11 12 13 12 14 
Összesen: (fő) 1.170 1.350 1.320 1.362 1.412
(Forrás: Törzskönyv) 
 

A regisztrált munkanélküliek száma korcsoportok szerint Orosházán (2004-2008) 
 

A regisztrált munkanélküliek 
korcsoportjai 

2004. év 2005. év 2006. év 2007. 2008. 

0-16 évesek száma 2 4 - - 3 
17-20 évesek száma 44 71 56 68 60 
21-25 évesek száma 188 230 177 185 174 
26-30 évesek száma 220 241 216 201 211 
31-35 évesek száma 151 183 197 197 207 
36-40 évesek száma 128 147 151 173 179 
41-45 évesek száma 131 133 132 140 172 
46-50 évesek száma 140 151 168 156 150 
51-55 évesek száma 108 129 164 165 169 
56-60 évesek száma 57 60 58 74 84 
61-x évesek száma 1 1 1 3 3 
Összesen: (fő) 1.170 1.350 1.320 1.362 1.412 
(Forrás: Törzskönyv) 
 
A táblázatokban szereplő munkanélkülieknek egy része megjelenik az aktív korú ellátottak 
körében, ha a folyamat nem szakad meg, pld. sikeres álláskeresés vagy kiközvetítés, átképzés 
és elhelyezkedés, más ellátásra való jogosultság, szociális rászorultság hiánya (egy 
fogyasztási egységre az öregségi nyugdíjminimum 90%-ánál nagyobb havi nettó jövedelem 
jut) miatt. 
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A rendszeres szociális segélyezettek, új kategóriaként aktív korú ellátottak köre és 
finanszírozási igénye - a legfrissebb tervadatot is figyelembe véve a 2010. évi költségvetési 
előkészületek anyagából - a következőképpen alakul:  
 

Megnevezés 2005. 
tény 

2006. 
tény 

2007. 
tény 

2008. 
tény 

2009. 
várható* 

2010. terv 

Rendszeres Szociális Segély, 2009. 
01.01-től Aktív korúak ellátásának 
összege (ezer Ft)  

91.404 128.869 168.483 217.541 

214.932 
ebből önerő: 

41.178 

256.400 
ebből 
önerő: 
45.800 

Munkaképtelen személy segélye 
(Ft/hó) 19.760 

RSZS 
(eüok) 
29.500 
RSZS (55 
év felett és 
mentes) 
25.000 
RÁT 
28.500 

Nem foglalkoztatott személy havi 
segélye (Ft) 17.290 

20.500 21.900 26.100 

RSZS 
(eüok)29.500 
RSZS (55 év 
felett) 
25.000 
RÁT 28.500 
RÁT-RSZS: 
40.800 

 

Munkaképtelen segélyezettek száma (fő) 39 

RSZS 
(eüok) 
44  
RSZS (55 
év felett és 
mentes) 
130 
RÁT 590 

Nem foglalkoztatottak száma (fő) 473 

 
523 

 

 
642 

 
694 

RSZS (eüok) 
44 
RSZS (55 év 
felett) 64 
RÁT 522 
RÁT-RSZS: 
56 
továbbf.. 67 

 

* 2009. évben használt rövidítések:RSZS.: Rendszeres Szociális Segély, RÁT.: Rendelkezésre Állási Támogatás, 
továbbf.: továbbfolyósítás, eüok: egészségkárosodási ok 
 
Az „Út a munkához” központi program keretében 2010. évben is mód nyílik arra, hogy az 
Önkormányzat közreműködése révén a segélyből élő, regisztrált munkanélküliek nagyobb 
számban legyenek bevonva a munkába közfoglalkoztatás formájában, szűkítve a gazdaságilag 
inaktív réteget. Orosházán a közfoglalkoztatás a 2009. évvel bezárólag az alábbiak szerint 
alakult: 
 

A rendszeres szociális segélyezettek/aktív korú ellátottak  közül közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

(2005-2009.) 
 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)  
Közhasznú 
foglakoztatásban 

Közmunka 
programban* 

Közcélú 
foglalkoztatásban 

Összesen 

2005. év  50 20 43 113 
2006. év - - 39 39 
2007. év 40 - 46 86 
2008. év 13 10 69 92 
2009. év 24 - 456 480 
* A közmunka programok az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása pályázata alapján és szervezésében lettek 
végrehajtva, - nem érintve a rendszeres szociális segélyezetteket Orosházán - ezért a táblázat nem tartalmaz 
adatot. 



 6

 
 

Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyezettek/aktív korú ellátottak 
közül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma és aránya 

(2005. – 2009. év) 
 
 2005. 

év 
2006. 

év 
2007. 

év 
2008. 

év 
2009. 

év 
aktív korú nem foglalkoztatott rszs-ek 
száma (fő) 473 483 602 329 1.142 

közcélú foglalkoztatottak száma (fő) 43 39 46 69 456 
közcélú foglalkoztatás aránya (%) 9 8 8 11 40 
 

 
A diagramm szemlélteti, hogy az „Út a munkához” program milyen kiugró közcélú 
foglalkoztatási eredményt hozott az előző évekhez képest. A program ennél is hatékonyabb 
lett volna, ha nincs a gazdasági válság munkanélküliséget növelő hatása, amelyet további 
közfoglalkoztatási hely hiányában nem lehetett leküzdeni.  
 
Az „Út a munkához” program alapján már 2009. évben a megváltozott finanszírozási háttér 
eredményeként a munkaképes rendszeres segélyezettek (rendelkezésre állási támogatásban 
részesülők, kivételesen rendszeres szociális segélyezettek) sokkal többen dolgozhattak 
közcélú foglalkoztatásban, melyhez keretet a Közfoglalkoztatási terv biztosított. 
 

Rendszeres szociális segélyezettek/aktív korú  
ellátottak részvétele a közcélú foglalkoztatásban 
 (2005-2009.)
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II. A 2009. évi Közfoglalkoztatási terv végrehajtása 
 
A 2009. évi Közfoglalkoztatási terv a 154/2009. (IV. 15.) Kt. számú határozattal lett 
elfogadva. A 380/2009. (X. 09.) Kt. számú határozattal az időközben bekövetkezett 
változások miatt módosítása vált szükségessé.  
A közfoglalkoztatás szervezését az Önkormányzat magára vállalta, melyet Hivatala útján, 
négy fő pályázaton „nyert” közfoglalkoztatás-szervező közreműködésével, 16 foglalkoztatási 
helyen hajtott végre.  
 
Az aktív korúak ellátására jogosult személyek alkotják azt a célcsoportot, amely a vonatkozó 
szabályok alapján az alábbiak szerint vett részt a közcélú foglalkoztatásban:  
 
a.) Az aktív korú ellátottak közül rendszeres szociális segélyt kapott és nem volt alanya a 
közcélú foglalkoztatásnak, aki  

 egészségkárosodott, 
 az 55. életévét betöltötte, 
 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 

nyújtó intézményben nem tudják biztosítani. 
 

Ebből a körből a segélyezett kérelmére az 55. életévét betöltött személy volt bevonható 
közcélú foglalkoztatásba egy évre szóló, önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás alapján, ha az önkormányzat biztosítani tudta számára a közcélú 
foglalkoztatást. 
 
A rendszeres szociális segély számításának alapja a fogyasztási egység, amely a segélyezett 
családjának összetétele szerint alakul. A viszonyítási alap az öregségi nyugdíjminimum 90%-
a.  
A rendszeres szociális segély 10%át az önkormányzat finanszírozza, 90%-át pedig a központi 
költségvetés. 
 
b.) A közcélú foglalkoztatásba bevonható személyek pénzellátása – amikor nincsenek 
foglalkoztatva – a rendelkezésre állási támogatás (RÁT). Összege az öregségi 
nyugdíjminimum: 28.500 Ft/hó 2009. évben. 
Év végéig a RÁT összege a 2008. december 31-én járó rendszeres szociális segély összege 
volt mindazoknál, akik ezen időpontban a nyugdíjminimumnál magasabb összegű segélyt 
kaptak. Ebben az évben ez a szabály már nem hatályos. 
 
Az alábbi táblázat a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv végrehajtását tényszerű adatokkal 
mutatja be.  
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I. tábla 

 Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése  
2009. évi adatok alapján 

  

Közcélú 
foglalkoztatás 

Aktív 
korúak 

ellátására 
kifizetett 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 
Aktív korúak 
ellátásában 

részesülők (fő)

Közfoglalkoz-
tatottak teljes 
létszáma (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja a 
munkáltatói 

feladatok ellátása 
szerint 

összeg (Ft/év) 
Létszám összesen 
(1.1.a+b+c és 1.2.) 686 456       
Ebből:  
1.1.Rendszeres szociális 
segélyre jogosult 108 
a) egészségkárosodott 

44         
b) 55 év feletti 64 26       

1. 

c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő - -       

 1.2. Rendelkezésre állási 
támogatásban részesülő 578 456    

2. Életkor megoszlása:  
a) 35 évnél fiatalabb  
b) 35-55 év közötti  
c) 55 évnél idősebb 

 
252 
358 
76 

 
191 
239 
26       

Nemek szerint:           
a) férfi 283 248       

3. 

b) nő 403 208       
Iskolai végzettség:           
a) 8 általánost nem 
végzettek 40 5       
b) 8 általánost végzett 258 315       
c) szakmunkás/szakiskolai 
végzettség 196 56       
d) szakközép/technikus 
végzettség 

102 42       
e) gimnáziumi érettségi 

55 31       

4. 

f) egyetemi/főiskolai 
végzettség 21 7       
Háztartás formája:           
a) családban élő 508 400       
b) egyedül élő 178 56       

5. 

c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő - -       
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Közcélú 
foglalkoztat

ás 

Aktív 
korúak 

ellátására 
kifizetett So

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátásában 
részesülők 

(fő) 

Közfoglalkozt
atottak teljes 
létszáma (fő) 

Közcélú 
foglalkoztatás 

módja a 
munkáltatói 

feladatok 
ellátása szerint összeg (eFt/év) 

Folyósított ellátás átlagos 
összege (Ft/hó/fő) -       212.932 
a) RÁT 28.500    189.171 

 
6. 

b) RSZS 29.500    18.088 
7. Konkrét 

munkafeladatok/munkakö-
rök megnevezése, 
felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív stb.) 

    

Önkormányzat 
szervezte az alábbi 
munkakörökben:  
portás, udvaros, 
pedagógiai 
asszisztens, 
szobafestő-mázoló, 
roma koordinátor, 
állatgondozó, takarító, 
hivatalsegéd, lakatos, 
karbantartó, 
adminisztrátor, 
parkgondozó, mosodai 
sm., konyhalány, 
szakás, kőműves, 
beteghordó, 
adatrögzítő, teremőr, 
raktáros, házi 
segítségnyújtó, 
kisgyermek-gondozó, 
forgalomszámláló, 
útellenőr, zöldterület-
fenntartó – parlagfű-
írtó, parkgondozó, 
biztonsági őr, ügyfél-
tájékoztató, 
egészségmegőrző 
asszisztens, egyéb őr, 
útkarbantartás, 
irányítás, ároktisztító, 
mezőgazdasági 
kisgépkezelő, 
gépkocsivezető, 
irányító 
(építésztechnikus), 
építőipari szakmunka, 
vas- és fémipari 
szakmunka, játszótéri- 
és pályagondnok, 
kisegítő éjjeliőr, 
hulladékválogató, 
gépkezelő ill. 
szakmunka, rakodó, 
szabadidő-szervező, 
gondnok, családsegítő, 
szociális gondozó, 
sportmunkatárs, 
jegykezelő, 
bulisegély-szolgálat,       
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8. Munkák teljesülése a 2009. 
évi közfoglalkoztatási terv 
szerinti ütemezés alapján: 

 
456 

Minden 
munkakör 

betöltésre került

  

       
9. Foglalkoztatási helyek 

megnevezése 

    

O.V. Ált. Isk. és 
Pedagógiai Szolg. 
Int. 
Orosházi Állat és 
Természetvédő 
K.H.E. 
Justh Zsigmond 
Városi Könyvtár 
O.V.Ö. Kórháza, 
Harruckern János 
Orosházi 
Szakközépiskola,Sz.
K. J. Múzeum 
Orosházi Spartacus 
Birkózó Klub 
Orosházi Lovas 
Egyesület  
O.V.Ö. E.SZ.I.  
O.V.Ö. 
Polgármesteri 
Hivatal 
C.K.Ö. 
Orosháza-Gyopárosi 
Gyógyfürdő Zrt. 
Városüz. és Szolg. 
Zrt. 
Petőfi Kult.Közh. 
Nonprofit Kft. 
Gyermek és 
Diákélelm. Int 
MI-ÉRTÜNK 
Egyesület. 

     
10. Foglalkoztatások átlagos 

időtartama (nap) 
    

150 nap 
    

Közcélú foglalkoztatás: 
         

a) tervezett összeg (saját 
forrással együtt) 

      
247.296 

  
b) felhasznált tényleges 
összege       180.928   

11. 

c) ebből saját forrás,       9.047   
aktív korúak ellátására 
kifizetett összeg          214.932 
a) központi forrásból          173.754 

12. 

b) helyi forrásból          41.178 
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 A 2009. évi terv alapján – a módosítást is figyelembe véve – 494 fő közcélú foglalkoztatására 
került volna sor. Ebből megvalósult 456 fő foglalkoztatása, amely 92%-os teljesítésnek felel 
meg. Valamennyi munkakör betöltésre került. A teljesítés azért maradt el a 100%-tól, mert 
több munkakörben a különösen eredményes dolgozó, kvalifikált közfoglalkoztatott személy 
szerződéshosszabbítását kérték, szűkítve a többi RÁT-os munkába állási esélyeit. Mivel a 
közfeladatok magas minőségű ellátása közérdek, indokolt esetben a kérésnek eleget kellett 
tenni.  
 
A közfoglalkoztatásban résztvevők értékelései: 
 
A 2009. évi tapasztalatok alapján a foglalkoztatási helyek és a közfoglalkoztatásban 
résztvevő személyek értékelést végeztek, mely alapján a program egyértelműen sikeres 
és eredményes. A teljesség igénye nélkül részletek az értékelésekből: 
 
 Részletek és összefoglaló táblázatok a Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztálynak a 

2009. decemberi képviselő-testületi ülésre készült tájékoztatójából: 
 
„A közmunka program keretén belül megalakult egy szakmunkásokból álló brigád. 
Kezdetben kilenc fővel, jelenleg 23 fővel működik. Összesen 36 fő közcélú dolgozó 
foglalkoztatására került sor. A szakmunkás brigád az önkormányzat intézményeinél 38 
helyszínen tevékenykedett, ezek közül kiemelkedik a Birkózó csarnok bővítése és átalakítása, 
a Polgármesteri Hivatal karbantartási munkáinak elvégzése, a Vörösmarty utcai iskola festés-
mázolási és karbantartási munkái, a Kutyamenhely bővítése, a Mátyás király utcai óvoda 
festés-mázolása. 
 
A parkgondozó közmunkás brigád 11 fővel indult, jelenleg 45 fővel működik. Összesen 106 
fő közcélú dolgozó foglalkoztatására kerülhet sor. Feladatuk favágás, gallyazás, nádvágás, 
lombgereblyézés, gallydarabolás-aprítás + rostálás, komposztálás, lengőkaszálás, gyomlálás, 
tolókaszálás, fűnyírás, padkanyesés, virágültetés, öntözés, illegális hulladék gyűjtése, sövény 
nyírás, fa- és cserjeültetés, parlagfű mentesítés, útpadka gyomlálás, virág és cserépágyások 
ápolási munkái. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által irányított közcélú foglalkoztatott jelenleg 19 fő, 
összesen 31 fő, feladatuk parlagfű mentesítés, sarjírtás, illegális hulladék gyűjtése. 
A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közvetlen irányítása alatt 18 fő dolgozik, feladatuk 
kézi úttisztítás, szelektív hulladék válogatás, hulladékudvar takarítás. 
A beszámoló készítésekor 105 fő közhasznú munkást foglalkoztatunk, a program teljes ideje 
alatt 191 fő foglalkoztatására került sor. 
 
A mellékelt részletes kimutatásban bemutatjuk az eddig elvégzett munkákat. 
 
Az anyagszámlák értéke 2009. december 1-ig    21.618.000,- Ft 
A becsült élőmunka értéke 2009. december 1-ig    20.500.000,- Ft 
Összesen:         42.118.000,- Ft 
 
A ráfordított anyagköltség és a több mint 42 millió Ft létrehozott érték összehasonlítása 
alapján a közmunka programot eredményesnek tartjuk.” 
 



M e l l é k l e t  
a Tájékoztató Orosháza Város területén és intézményeinél végzett közhasznú munkákról című előterjesztéshez 

 
I N T É Z M É N Y E K  

 
Munka megnevezése Anyagköltség számlák 

alapján (bruttó) 
Élőmunka becsült értéke 

Birkózó csarnok (bővítés, átalakítás) 3.631.343,- 3.450.000,- 
Polgármesteri Hivatal (festés-mázolás, kerékpártároló, bádogos munkák) 1.026.657,- 850.000,- 
Ifjúság utcai óvoda (kerítés javítás, festés, kerékpártároló készítés, térburkolat) 418.538,- 360.000,- 
Ady E. utcai irattár (mennyezet készítés, aljzat készítés, polcrendszer) 555.472,- 400.000,- 
Képessy J. utca ( festés, mázolás) 51.340,- 50.000,- 
Munkavédelmi felszerelés 759.744,- --- 
Csizmadia S. u. 61. (dúcolás) 171.968,- 150.000,- 
Móricz Zs. u-i óvoda (kerékpártároló, terasz és lépcsőburkolat) 289.629,- 200.000,- 
József A. iskola (bádogozás, homlokzat javítás, festés) 252.512,- 320.000,- 
Kutyamenhely (régi menhely bontása, új építés) 850.229,- 700.000,- 
Kossuth tömbbelső játszótér (felújítás) 70.614,- 80.000,- 
Előd utcai óvoda (kémény javítás) 53.580,- 40.000,- 
Uzsoki utcai óvoda (terasz felújítás, kerékpártároló, tetőfelújítás) 412.839,- 310.000,- 
Bácska utcai óvoda (kerítésépítés, raktár felújítás) 184.832,- 220.000,- 
Töhötöm utcai Idősek Otthona (tetőfelújítás, bejáró burkolás) 184.388,- 190.000,- 
Könd utcai óvoda (kerítés javítás, járda javítás) 290.918,- 200.000,- 
Rákóczi-telepi iskola (festés-mázolás) 235.455,- 180.000,- 
Czina S. iskola (játékok javítása, labdafogóháló építése) 418.497,- 320.000,- 
Kiss E. u. 21. (buszmegálló + járda) 110.000,- 100.000,- 
Eötvös J. iskola (festés-mázolás) 284.931,- 200.000,- 
Lóversenypálya (lelátó javítás, korlátok) 326.716,- 300.000,- 
Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. telephely (kerítés festés, homlokzat festés) 643.944,- 500.000,- 
Vörösmarty u-i iskola (festés-mázolás, vizes szerelvények javítása) 1.119.587,- 960.000,- 
Rákóczi-telep közösségi ház (bejáró készítés) 50.900,- 40.000,- 
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Mátyás kir. utcai óvoda (festés, mázolás, burkolás) 541.022,- 500.000,- 
Rákóczi-telepi sportpálya (játékos kijáró, labdafogó háló) 513.806,- 440.000,- 
Járdaépítés, javítás (Csabai u, Szent I. út, Szív u.)  376.288,- 300.000,- 
Meszes kisköz kerítésépítés  72.982,- 90.000,- 
Ügyviteli Szakképző Iskola (pvc burkolás) 111.756,- 80.000,- 
Fürdő u. csapadékvíz 10.453,- 10.000,- 
Gyökeres buszmegálló (javítás, festés) 53.581,- 50.000,- 
Bajcsy Zs. utcai óvoda (beázás javítás) 10.310,- 10.000,- 
Autóbusz pályaudvar kerékpártároló 97.500,- 30.000,- 
Kakasszék 2. sz. lakás felújítás (nov. 20-i kezdéssel) becsült összérték: 1.800.000,- Ft 
Dénes tanító utcai orvosi rendelő felújítás (dec. 1-i kezdéssel) becsült összérték: 800.000,- Ft 
 
 

P A R K G O N D O Z Á S  
 
 

Munka megnevezése Számla kelte Számla bruttó 
összege 

Élőmunka 
becsült 
értéke 

Kaszálás,vadalás,nyesedék szállítás (Dózsa Gy. u.)  2009.04.15. 16.200,- 90.000,- 
Munkaeszköz beszerzés 2009.04.15. 331.051,-  
Munkaruha beszerzés 2009.05.06. 319.572,-  
Gallyazás,nyesedék szállítás (Retek-Székács-Csabai-Könd u.) 2009.05.20. 16.200,- 90.000,- 
Kaszálás,gallyazás,nyesedék szállítás Október 6. u.) 2009.05.20. 5.400,- 30.000,- 
Fűkasza beszerzés (10 db) 2009.05.20. 1.921.320,-  
Illegális hulladék gyűjtés,szállítás (Gyopáros, Szarvasi, Retek u.)  2009.06.11. 40.560,- 240.000,- 
Kaszálás,vadalás,nyesedék szállítás (Gyártelep u., Vásárhelyi út)  2009.06.23. 54.000,- 300.000,- 
Illegális hulladék gyűjtés,szállítás (Kiss E.,Kiss,Gomba,Kisvasút)  2009.06.26. 93.048,- 540.000,- 
Konténer rakodás,szállítási díj, hulladékkezelés (Vásárhelyi út) 2009.06.30. 13.555,- 75.000,- 
Illegális hulladék gyűjtés,szállítás (Reptér,Kis István gödör, stb.) 2009.08.06. 112.844,- 700.000,. 
Kaszálás, nyesedékszállítás (Táncsics u.) 2009.08.06. 5.625,- 30.000,- 
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Kaszálás, gallyazás, nyesedék szállítás (Szentesi, Gyopárosi, Szélső u.) 2009.08.06. 33.750,- 240.000,- 
Építési törmelék, szemétgyűjtés, szállítás (Tudáspark mögött) 2009.08.07. 894.063,- 400.000,- 
Illegális hulladékgyűjtés, szállítás (Téglagyári út) 2009.08.07. 399.000,- 180.000,- 
Kaszálás, vadalás, nyesedék szállítás (Szentetornya, Kristály, Veres P. u.) 2009.09.02. 56.250,- 300.000,- 
Kaszálás, gallyazás, nyesedék szállítás (Könd – Bajnok sarok) 2009.09.02. 5.625,- 30.000,- 
Kaszálás, nyesedék szállítás (Táncsics u.) 2009.09.02. 5.625,- 30.000,- 
Kaszálás, gallyazás, vadalás, nyesedék szállítás (Körte u.-Veres P. u.) 2009.09.30. 45.000,- 270.000,- 
Kaszálás,vadalás,nyesedék szállítás (Dózsa Gy. u.)  2009.09.30. 16.875,- 90.000,- 
Kaszálás,gallyazás,nyesedék szállítás (Pacsirta – Zöldfa u.) 2009.09.30. 16.875,- 90.000,- 
Kaszálás,vadalás,gallyazás,nyesedék száll. (Ady,Thököly,Bajnok 2009.09.30. 16.875,- 90.000,- 
Növénybeszerzés, talaj-előkészítés,ültetés,takarás (körforgalmak) 2009.10.22. 1.184.388,- 600.000,- 
Parkkarbantartás  1.142.925,- 5.900.000,- 
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 Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye:  
„A közmunka program munkánkban sokat segít, több olyan feladat nívós ellátása is 
megoldódott, amire korábban nem volt módunk (pld. épületek belső festésének megoldása, 
roma referens, pedagógus asszisztens alkalmazása stb.).” 
 
 Orosházi Állat és Természetvédő KHE: 

„Ezen foglalkoztatási lehetőség nagy mértékben segítette a (kutya) menhely zökkenőmentes 
működését, hiszen ez idáig önkéntesek látták el a napi feladatokat, ami nem volt egyszerű.” 
 
 Justh Zsigmond Városi Könyvtár: 

„Az eltelt időszakban elvégzett munkák azt bizonyítják, hogy jó és hasznos döntés volt a 
közfoglalkoztatási programhoz való csatlakozásunk, hiszen ez idő alatt több olyan munkát 
kezdtünk el, illetve fejeztünk be, amit a létszámgondok miatt eddig nem tudtunk elkezdeni, 
illetve befejezni.” 
 
  Városi Önkormányzat Kórháza: 

„A közmunka program rendkívüli módon megkönnyítette az amúgy is szűkös lehetőségeinket 
a foglalkoztatásra vonatkozóan is. Gazdaságosabb működést, hatékonyságot tekintve 
Kórházunknak nagy segítséget nyújtott a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása, a 
foglalkoztatottak munkája és teljesítménye az Intézet igényeivel találkozott.” 
 
 Harruckern János Orosházi Szakközépiskola, Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Kollégium: 
„Az Intézményben dolgozók könnyen beilleszkedtek és alkalmazkodtak a körülményekhez, 
munkájukkal meg voltunk elégedve, nagy segítséget nyújtottak az átalakítási munkálatokban. 
Munkájukra a jövőben is számítunk.” 
 
 Szántó Kovács János Múzeum 

„...nagyon nagy segítséget jelent a közcélú foglalkoztatás lehetősége... Éves szinten 50 feletti 
a programjaink száma, s mindezt úgy végezve, hogy nem alkalmaztunk teremőrt, takarítót, 
kiállítás-rendezőt, mi magunk pakoltuk át a termet nap mint nap, vágtuk a füvet négy 
telephelyünkön munkaidőn túl stb. A 2009. év folyamán alkalmazott segítségek munkájának 
köszönhetően munkánkkal sokkal többet tudunk foglalkozni, a munkatársak 
hatékonyabbak...” 
„Ami a dolgok negatívuma: sajnos az eddig kifutó alkalmazottak egy része a szolgálati idő 
letelte előtt apátiába esett. Nehezen tudták feldolgozni, hogy ha bár elégedettek vagyunk 
munkájukkal, és ők is jól érzik magukat minálunk, menniük kell.” 
 
 Ö.V.Ö. Egyesített Szociális Intézmény 

„2009. évben 34 fő közcélú foglalkoztatott dolgozó vett részt az intézményi munkában. A 
különböző területeken dolgozó szakképzett munkaerő jól kiegészítette a szakmai 
tevékenységek folyamatát, ezáltal hatékonyabbá vált az ellátottak ápolása, gondozása... 
zökkenőmentessé vált a távollétek (szabadság, betegség, tanulmányok folytatása) biztosítása.” 
 
 Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 

„...az alkalmazott létszám korábbi évekhez képest történő emelkedésével a közfoglalkoztatás 
még inkább megkönnyítette a Fürdő működtetését és gazdálkodását.... A Fürdőben 
alkalmazásra került néhány tartósan foglalkoztatási gondokkal küzdő, hosszú ideje 
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munkanélküli, akik különösen pozitívnak élték meg a munka világába való 
visszakerülésüket.” 
 
 Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 

„Tapasztalataink alapján a foglalkoztatás során a segélyezettek beilleszkedésénél problémát 
okozott az a tény, hogy nagy számban több éves kihagyás után kerültek vissza a munka 
világába. Munkájuk 2009-ben hozzájárult az Zrt. gazdaságosabb működéséhez...” 
 
 A közcélú foglalkoztatottak személyes tapasztalatai a kitöltött kérdőívek alapján: 

A közfoglalkoztatottak közül 195 fő töltött ki kérdőívet, közülük 47% férfi és 53% nő.  
A válaszadók életkor szerinti megoszlása: 20-30 év között 38% 

30-40 év között: 28% 
40 év felett 34%. 
 

A megkérdezettek 93%-ának pozitív változást hozott az életében a közcélú munkavégzés. A 
válaszadók több, mint 75%-a számolt be jó, illetve nagyon jó tapasztalatokról. Mindössze 
1%-uk elégedetlen.  
A foglalkoztatottak 86%-a szerzett új tapasztalatokat, ismereteket a közcélú munkavégzés 
alatt. Majdnem mindenki visszatérne a közfoglalkoztatásba, ha lenne rá lehetősége.  
 
A közcélú foglalkoztatottak egyéb javaslatai, észrevételei: 

o  hosszabb távú munkavégzés, legalább egy éves foglalkoztatás, 
o több munkabér, 
o több foglalkoztató helyen legyen közcélú munkavégzés, 
o munkaruha, szerszámok szükségessége, 
o a végzettséget jobban vegyék figyelembe, 
o étkezési utalvány, 
o alkoholos befolyásoltság alatt állók kiszűrése, 
o nagyobb megbecsülés, 
o a foglalkoztatás ne legyen életkorhoz kötve. 
 

Összefoglalás: A 2009. évi Közfoglalkoztatási terv alapján 456 fő közcélú munkavállaló 
foglalkoztatására került sor az Önkormányzat szervezésében, teljes munkaidőben, 16 
foglalkoztatási helyen.  
A terv végrehajtásának költsége:  
 

• Személyi kiadás (bér és járulékai): 180.928 eFt, ebből  
állami támogatás: 171.881 eFt 
önkormányzati saját forrás: 9.047 eFt 

• Dologi kiadás: 26.810 eFt, melyből 1.893 eFt kifizetése 2010. évre húzódott át. 
 

A 2009. évi közcélú foglalkoztatással kapcsolatban pozitívak a visszajelzések. 
 

III. A 2010. évi Közfoglalkoztatási terv 
 

A közfoglalkoztatás 2009. évi tapasztalatai alapján a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Sztv.) vonatkozó szabályai 
helyenként módosultak. Ezek figyelembevételével kerül összefoglalásra az a néhány 
rendelkezés, amelynek áttekintése szükséges a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv 
elkészítéséhez és érdemi megismeréséhez.  
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A Sztv. 2009. I. 1-től hatályos 37/A §-a alapján kell az Önkormányzatnak közfoglalkoztatási 
tervet készíteni 2010. évre is.  
 
1. A közfoglalkoztatási terv 
A közfoglalkoztatási terv olyan egy éves időtartamra szóló terv, amelyben az önkormányzat 
negyedéves ütemezésben meghatározza azokat a feladatokat, munkaköröket, amelyeket 
részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni. A terv tartalmazza továbbá a 
feladatok ellátásához szükséges létszámot és költségeket, valamint a potenciális 
közfoglalkoztatottak iskolai végzettség és szakképzettség szerinti összetételét. 
A közfoglalkoztatási terv foglalkozik a képzéssel és a közmunka programokkal.  
 
2010. február 15-ig kell összeállítani és elfogadni a Közfoglalkoztatási tervet a Képviselő-
testületnek.  
A közfoglalkoztatási tervet elfogadása előtt véleményezik: az érintett kisebbségi 
önkormányzatok, a Munkaügyi Központ Kirendeltsége és a Helyi Szociálpolitikai 
Kerekasztal a Sztv. szerint, valamint megtárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
Önkormányzat SZMSZ-e szerint. A Képviselő-testületnek ezeket a véleményeket meg kell 
ismernie, de nem köteles figyelembe venni. 
 
A közfoglalkoztatás tervezésének és szervezésének célja változatlanul:  

 a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, 
 a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, 
 a foglalkoztatás növelése, 
 a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a 

segélyezettek integrációja érdekében. 
 
2. A közfoglalkoztatás formái 
A közfoglalkoztatás keretében állami vagy önkormányzati feladat végrehajtása történik: 

 közhasznú munka, 
 közmunka, 
 közcélú munka formájában. 

 
a.)Közhasznú munka: A lakosságot vagy a települést érintő közfeladat (állami, 

önkormányzati), lehet önként vállalt feladat, vagy közhasznú 
tevékenység.  

 
2009. évben 24 fő foglalkoztatására került sor közhasznú foglalkoztatás keretében, és 
2010. évben sem számítunk ennél többre.  
 

b.)Közmunka: Három- nyolc hónapos határozott időtartamú közmunka program 
megvalósítása során végzett tevékenység, melyet központi pályázat útján lehet 
elnyerni. Helyi, térségi vagy országos célok megvalósítását szolgálja, elsősorban 
aktív korú ellátottak foglalkoztatása útján.  

 
 Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása elnyerte a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 2010/01. Téli-tavaszi közmunkaprogramjában a részvétel lehetőségét. A 
január 15-én indult öt hónapos programban hat fő orosházi RÁT-ra jogosult személy 
vesz részt.  
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c.)Közcélú munka: Az önkormányzat számára a legnagyobb lehetőséget rejtő, ezért a 
legnagyobb jelentőséggel bíró közfoglalkoztatási forma. A Sztv. 36. § (2) 
bekezdése szerint: 

„(2) Közcélú munkavégzés keretében 
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési 
önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, 
önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet 
útján gondoskodik, 
b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, 
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, 
továbbá 
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági 
társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi 
szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a 
települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik 
látható el.” 
 

Közcélú munka keretében foglalkoztatható személyek (36. § (3) bekezdés): 
• akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - kivéve a rendszeres 

szociális segélyben részesülő - (35. § (1) bekezdése szerinti személy), vagy olyan 
személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában vállalta az 
önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködési 
kötelezettséget (a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése 
érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy 

• a 33. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint előzetesen együttműködő 
személy (tehát nincs még meg az egy éves, illetve három hónapos együttműködése) és 
egyébként jövedelmi viszonyai alapján jogosult lenne az aktívkorúak ellátására – 
ennek vizsgálata a települési önkormányzat jegyzőjének feladata, vagy 

• aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési 
támogatásra való jogosultságot, (36. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy) 
munkaviszonyának lejártáig, vagy 

• akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív 
korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának 
megszüntetéséig. 

 
A közcélú foglalkoztatás szervezésének és az aktív korú ellátásra jogosult személyek számára 
e közfoglalkoztatás biztosításának kötelezettsége az Önkormányzat részéről akkor számít 
teljesítettnek, ha az érintett személyekkel közcélú munkavégzésre határozott idejű 
munkaviszonyt létesít 
 

 legalább 6 órás napi munkaidővel,  
 legalább évi 90 munkanap időtartamra (kb. 4,5 hónap). 

 
2009. évben nem volt lehetőség arra, hogy a RÁT-osok közül helyi rendelet alapján 
mentesüljenek a közcélú foglalkoztatás alól azok a személyek, akik családi körülményeik, 
egészségi okok, vagy mentális állapotuk miatt nem tudnak napi rendszerességgel munkát 
végezni. Ezeknek az ellátottaknak az évi 90 munkanap időtartamú foglalkoztatást nem tudtuk 
biztosítani. Ebben az évben önkormányzati rendelettel a mentesség kiterjeszthető. 
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A munkabér összege a bruttó 73.500 forint/hó minimálbér mindazok esetében, akiknek 
tevékenysége nem igényel magasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget. A középfokú 
végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozó közfoglalkoztatottak havi bruttó 
keresete a garantált bérminimum összege: 89.500 forint/hó.  
 
3. Közfeladatok: 
 
A közfoglalkoztatás az alábbi alapvető helyi közszolgáltatások keretében végezhető 
tevékenységekre szervezhető (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§): 
 

 településfejlesztés, településrendezés, 

 az épített és természeti környezet védelme, 

 lakásgazdálkodás, 

 vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, 

 köztemető fenntartása, 

 a helyi közutak és közterületek fenntartása, 

 helyi tömegközlekedés, 

 a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 

 gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 

 gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, 

 közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, 

 közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 

 óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, 

 egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás, 

 gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, 

 közösségi tér biztosítása, 

 közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, 

 nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 

 egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, 

 egyéb önként vállalt feladatok, kiemelten a turizmusfejlesztés. 

 
A közcélú foglalkoztatás megoldásában közreműködő önkormányzati intézményeket, 
önkormányzati feladatokat átvállaló civil szervezeteket és az Önkormányzat gazdasági 
társaságait a 2009. év eredményei után már nem kellett meggyőzni a közfoglalkoztatás 
hasznosságáról. Mind a 16 foglalkoztatási hely benyújtotta a 2010. évi igényeit, melyeket az 
alábbi táblázatok foglalnak össze:  
 
 



 A közcélú foglalkoztatásban résztvevő, tevékenységi körükben közfeladatot ellátó foglalkoztatási helyek (2010. év) 
                           

 Foglalkoztatási hely neve Közfeladat Munkakör Szükséges végzettség 

       
Nyolc 

általános Szakképesítés Középiskola Felsőfokú 
1.     fűtő-és karbantartó   2     
      portás 7       
      udvaros 3       

  
O.V. Általános Iskolája  és 

Pedagógiai Szolg. Intézménye 

Óvodáról, alapfokú 
nevelésről, oktatásról való 

gondoskodás pedagógiai asszisztens       3 
      szobafestő-mázoló   4     
      szabadidő szervező       1 
      takarító 6       
      kőműves   1     

      adminisztrátor     2   

2. 

Orosháza Állat és 
Természetvédő Közhasznú 

Egyesület 
Épített és természeti 
környezet védelme állatgondozó 2       

     segédmunkás 1       

     hegesztő   1     

3. Justh Zsigmond Városi Könyvtár 

Közművelődési, 
tudományos, művészeti 

tevékenység, sport 
támogatása pedagógiai asszisztens       1 

       adminisztrátor     4   
4.     mosodai munkás 4       
      konyhalány 4       

  
Orosháza Város Önkormányzat 

Kórháza 
Egészségügyi, szociális 

ellátásról való gondoskodás takarító 20       
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      beteghordó 4       
      kertész 2       
      adminisztrátor     1   
      rendész   1     
      karbantartó   1     

5. 
Harruckern János Orosházi 

Szakközépiskola 

Óvodáról, alapfokú 
nevelésről, oktatásról való 

gondoskodás kertész 2       
      udvaros 2       
      kőműves   2     
      villanyszerelő   1     
      szobafestő   2     

6. Szántó Kovács János Múzeum 

Közművelődési, 
tudományos, művészeti 

tevékenység, sport 
támogatása adminisztrátor     4   

      segédmunkás 1       
      kertész 1       
      digitalizáló       2 
      takarító 1       
      teremőr     2   
      kapcsolatépítő     1   

7. 
Orosházi Spartacus Birkózó 

Klub 

Közművelődési, 
tudományos, művészeti 

tevékenység, sport 
támogatása birkózó edző   1     

      gondnok   1     

8. 
Orosházi Lovas Egyesület- 

bogárzói pálya 

Közművelődési, 
tudományos, művészeti 

tevékenység, sport 
támogatása karbantartó 2       

9.   
Egészségügyi, szociális 

ellátásról való gondoskodás konyhalány 2       

  
O. V. Önkormányzat Egyesített 

Szociális Intézménye 

gyermek- és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás szociális gondozó   11     
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      takarító 23       
      mentálhigiénés munkatárs       1 
      cukrász   1     
      kőműves   1     
                

10.   forgalomszámlálás     1   

    útellenőr     1   

  
Orosháza Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala adminisztrátor     13   

    sportmunkatárs     1   

    

Helyi tömegközlekedés. 
(közlekedés-szervezés) 

A helyi közutak és 
közterületek fenntartása. 

Vízrendezés, csapadékvíz-
elvezetés és csatornázás. 
Egészségügyi, szociális 

ellátásról való gondoskodás.
Közreműködés a 

foglalkoztatás 
megoldásában. mosónő 1       

11. 
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 
A helyi közutak és 

közterületek fenntartása. zöldter.fenntart.parlagfűírtó 40       

    

Nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogai 
érvényesítésének 

biztosítása. roma közösségfejlesztő 4   1   
      takarító 1       
12.     gondnok     3   
      kőműves    1     
      karbantartó   1     

  
Orosháza Gyopárosi Gyógyfürdő 

Zrt. 

Egészséges életmód 
közösségi feltételeinek 

elősegítése, 
turizmusfejlesztés biztonsági őr   2     

      takarító 8       

      
egészségmegőrző 

asszisztens   4    
      medenceőr     5   
      recepciós     4 1 
      kertész 8       
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13.   
A helyi közutak és 

közterületek fenntartása. 
parkgondozás, 
útkarbantartás 130       

    
Vízrendezés, csapadékvíz-
elvezetés és csatornázás. ároktisztító karbantartás 30       

      mg.i kisgépkezelő   39     

  
Városüzemeltetési és 

Szolgáltató Zrt.   irányító     3   
    Közösségi tér biztosítása. irányító (építésztechnikus)     1   
      építőipari szakmunka   20     
      vas és fémipari szakmunka   2     
      játszótér és pályagondnok 3       
      épülettakarító 3       
      kisegítő éjjeliőr 5       
      adminisztrátor     3   
      csoportvezető     5   

    

Köztisztaság és 
településtisztaság 

biztosítása. hulladékválogató 40       
      gépkezelői ill. szakmunka   5     
      rakodó   8     
      gépkocsivezető   3     

14. 
Petőfi Kulturális Közhasznú Non-

profit Kft. 

Közművelődési, 
tudományos, művészeti 

tevékenység, sport 
támogatása. adminisztrátor     2   

      műszaki segítő 1 1     

15. 
Gyermek és Diákélelmezési 

Intézmény 

Gyermek- és ifjúsági 
feladatokról való 
gondoskodás. konyhai kisegítő 5       

16. 
MI-ÉRTÜNK prevenciós és 

Segítő Egyesület 

Gyermek- és ifjúsági 
feladatokról való 
gondoskodás. adminisztrátor     2   

  Összesen:   550     366 116 59 9 
 



A közcélú foglalkoztatás ütemterve 2010. évben Orosházán 

Foglalkoztatási 
hely neve* 

Közcélú foglalkoztatással 
ellátható kapcsolódó 

feladat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

A feladaton 
foglalkoztatottak 

száma 2010. 
évben 

    I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.   
  fűtő-és karbantartó   2 2 
  portás 4 1   2 7 
  udvaros 2   1    3 
  pedagógiai asszisztens 2 1 3 
  szobafestő-mázoló 1   3     4 
  szabadidő szervező 1   1 
  takarító 3   3 6 
  kőműves 1   1 
1. adminisztrátor 1 1 2 
  állatgondozó 2 2 
  segédmunkás 1     1 
2. hegesztő 1 1 
  pedagógiai asszisztens   1   1 
3.  adminisztrátor 2   2   4 
  mosodai munkás 2   2   4 
  konyhalány 2   2   4 
  takarító 8   8 4 20 
  beteghordó   2   2   4 
  kertész   1   1 2 
  adminisztrátor 1   1 
  rendész 1   1 
4. karbantartó   1     1 
  kertész   2     2 
  udvaros 1 1     2 
  kőműves 1   1     2 
  villanyszerelő   1     1 
5. szobafestő   2     2 
  adminisztrátor 3 1     4 
  segédmunkás   1     1 
  kertész   1     1 
  digitalizáló 1 1 2 
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Foglalkoztatási 
hely neve* 

Közcélú foglalkoztatással 
ellátható kapcsolódó 

feladat 
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

A feladaton 
foglalkoztatottak 

száma 2010. 
évben 

    I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.   
  takarító   1     1 
  teremőr 1 1 2 
6. kapcsolatépítő 1   1 
  birkózó edző   1 1 
7. gondnok 1   1 
8. karbantartó   2   2 
  konyhalány 1   1   2 
  szociális gondozó 7 4     11 
  takarító 8 15     23 
  mentálhigiénés munkatárs   1     1 
  cukrász   1     1 
9. kőműves   1     1 
  forgalomszámlálás 1   1 
  útellenőr   1     1 
  adminisztrátor 13   13 
  sportmunkatárs 1 1 
10. mosónő 1 1 
  zöldter.fenntart.parlagfűírtó 20   15 5 40 
  roma közösségfejlesztő 5 5 
11. takarító 1 1 
  gondnok   3   3 
  kőműves    1   1 
  karbantartó   1   1 
  biztonsági őr   2   2 
  takarító   4   4   8 
  egészségmegőrző assz. 2 2 4 
  medenceőr   5   5 
  recepciós   5   5 
12. kertész   4   4   8 
  parkgond., útkarbantartás 20 55   55 130 
  ároktisztító karbantartás   15   15   30 
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Foglalkoztatási 
hely neve* 

Közcélú foglalkoztatással 
ellátható kapcsolódó 

feladat 
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

A feladaton 
foglalkoztatottak 

száma 2010. 
évben 

    I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.   
  mg.i kisgépkezelő   20   19   39 
  irányító   3 3 
  irányító (építésztechnikus)   1 1 
  építőipari szakmunka 5 15 20 

  
vas és fémipari 

szakmunka 1   1   2 
  játszótér és pályagondnok   3 3 
  épülettakarító   3 3 
  kisegítő éjjeliőr   5 5 
  adminisztrátor 1 2 3 
  csoportvezető   3   2   5 
  hulladékválogató 10   20 10 40 
  gépkezelői ill. szakmunka 1   4     5 
  rakodó   8 8 
13. gépkocsivezető   3 3 
  adminisztrátor 2 2 
14. műszaki segítő 1 1     2 
15. konyhai kisegítő 5 5 
16. adminisztrátor 2 2 

 
1.) Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 9.) O.V.Ö. Egyesített Szociális Intézménye 
2.) Orosháza Állat- és Természetvédő KHE      10.) O.V.Ö. Polgármesteri Hivatala 
3.) Justh Zsigmond Városi Könyvtár       11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
4.) Orosháza Város Önkormányzat Kórháza      12.) Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 
5.) Harruckern János Orosházi Szakközépiskola     13.) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 
6.) Szántó Kovács János Múzeum       14.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
7.) Orosházi Spartacus Birkózó Klub      15.) Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény 
8.) Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület    16.) MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 
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II. tábla 
 
 

 Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése  
 

2010. évre 
 
 
 
 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

Aktív 
korúak 

ellátására 
jogosultak 

(fő) 

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő)

(köz)foglalkoztatásba  
nem bevonhatók (fő)

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 
feltételek 
(szöveges 
tartalom) 

Aktív korúak ellátására 
jogosultak létszáma 
(a+b): 

1.000 
    

a) rendszeres szociális 
segélyezettek összesen: 174  174   
ebből:      
egészségkárosodott 44  44   
55. életévét betöltötte 64  64   
14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő -  -   
települési önkormány-
zat rendeletében meg-
határozott feltételeknek 
megfelel 

66 

 

66 

  

1. 

b) rendszeres munka-
végzésbe bevonhatók 
(RÁT-osok) 

826 826 
   

2. Önkormányzat által 
mentesíteni kívánt 
csoportok felsorolása 
(létszáma 
csoportonként)   

14 
 

30 
22 

  

családi 
körülmény 

egészségi ok 
mentális állapot 

Közfoglalkoztatásba 
bevonhatók életkora 
(a+b+c):  -    
a) 35 évnél fiatalabb  355    

3. 

b) 35-55 év közötti  455    

Városi  Polgármesteri  Hivatal 
       Népjóléti és Szociális Osztály 
5901 Orosháza,  Szabadság  tér  4-6. 
Tel.: (68) 413-022, Fax: (68) 411-545 
Pf.: 121, E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
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c) 55év feletti  16    
Neme (a+b):  -    
a) férfi  339    

4.* 

b) nő  487    
Iskolai végzettsége:      
a) 8 általánost nem 
végzettek  25    
b) 8 általánost végzett  221    
Megnevezés Aktív 

korúak 
ellátására 
jogosultak 

(fő) 

(köz) 
foglalkoztatásba 
bevonhatók (fő)

(köz)foglalkoztatásba  
nem bevonhatók (fő)

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Önkormányzati 
rendeletben 

meghatározott 
mentesítési 
feltételek 
(szöveges 
tartalom) 

c) szakmunkás/ 
szakiskolai végzettség  346    
d) szakközép/ technikusi 
végzettség  156    
e) gimnáziumi  53    
 végzettség 

     
f) egyetemi/ főiskolai 
végzettség  25    
Háztartás formája:  -    
a) családban élő  611    
b) egyedül élő  215    
Képzésre kötelezett 35 
éven aluliak létszáma 
iskolai végzettségük 
szerint (a+b):  

6 

   
a) 8 általánost nem 
végzettek  6    

5.* 
 
 
 
 
 

b) 8 általánost végzettek  -    
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III. tábla 
 
 
 

2010. évi Közfoglalkoztatási terv 
(az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelkezésre 
állási támogatásra 

jogosultak 
nemenkénti 

megoszlása (fő) 

Közfeladatok megjelölése 
Foglalkoztatottak 

száma/ foglalkoztatók 
(fő) 

Finanszírozás 
összege (Ft) 

So
rs

zá
m

 

Megnevezés 

férfi nő    
Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek életkor szerinti várható összetétele 
összesen (a+b): 339 487 

   
a) 35 évnél fiatalabb 149 214    
b) 35-55 év közötti 190 273    

1. 

c) 55 év feletti 8 8    
Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség (iskolai végzettség) szerinti 
összetétele: 

     
a) 8 általánost nem végzettek 

10 15 
   

b) 8 általánost végzettek 
91 130 

   
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 

142 204 
   

d) szakközép/technikus végzettség 64 92    
e) gimnáziumi érettségi 22 31    

2. 

f) egyetemi/főiskolai végzettség 
10 15 
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Az ehhez 
kapcsolódó 

létszámigény 
(fő) 

Feladatok várható ütemezése 
tevékenységek szerint (fő) 

3.  Részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok: 

férfi 
 

276 

nő 
 

274 I. ne-gyedév II. ne-gyedév 
III. ne-
gyedév 

IV. ne-
gyedév 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

portás, udvaros, 
pedagógiai 
asszisztens, 
szobafestő, 
mázoló,szabadi
dő-szervező, 
takarító, 
kőműves, 
adminisztrátor,
állatgondozó, 
segédmunkás, 
hegesztő, 
mosodai 
munkás, 
konyhalány, 
beteghordó, 
rendész, 
digitalizáló, 
teremőr, 
kapcsolatépítő,
birkózó-edző, 
gondnok, 
szociális 
gondozó, 
forgalomszáml
áló, 
sportmunkatárs
, zöldterület-
fenntartó, roma 
közösségfejlesz
tő, 
egészségmegőr
ző asszisztens, 
útkarbantartó, 
ároktisztító, 
mgi. 
kisgépkezelő, 
irányító, 
irányító 
(építéstechn.) 
építőipari 
szakmunka, 
vas- és fémipari 
szakmunka, 
játszótér és 
pályagondnok, 
takarító,kiseg. 
éjjeliőr,  
csop.vez., 
hulladékválogat
ó, gépkezelő, 
rakodó, 
gépkocsivezető
, műszaki 
segítő,  

fűtő és 
karbantartó, 

portás, 
pedagógiai 
asszisztens, 
szobafestő-

mázoló, 
szabadidő-
szervező, 
takarító, 
admin., 

állatgondozó, 
segédmunkás

, hegesztő, 
mosodai 
munkás, 

konyhalány, 
beteghordó, 

kertész, 
rendész, 

karbantartó, 
udvaros, 
kőműves, 

villanyszerel
ő, 

digitalizáló, 
teremőr, 

kapcsolatépít
ő, birkózó-

edző, 
gondnok, 
szociális 
gondozó, 

mentálhigién
és munkatárs, 

cukrász, 
forgalomszá

mláló, 
útellenőr, 

sportmunkatá
rs, zöldterület 

fenntartó, 
roma 

közösségfejle
sztő, 

biztonsági őr, 
egészségmeg

őrző 
asszisztens, 
medenceőr, 
recepciós, 

útkarbantartó, 
ároktisztító, 

mgi. 
kisgépkezelő, 

fűtő és 
karbanta

rtó, 
portás, 

pedagóg
iai 

assziszt
ens, 

szobafes
tő-

mázoló,  
takarító, 
admin., 
állatgon

dozó, 
segédm
unkás, 
hegeszt
ő, 

mosodai 
munkás, 
konyhal

ány, 
betegho

rdó, 
kertész,  
karbanta

rtó, 
udvaros, 
kőműve

s, 
villanys
zerelő, 

digitaliz
áló, 

teremőr, 
birkózó-

edző, 
gondno

k, 
szociális 
gondozó

, 
mentálh
igiénés 

munkatá
rs, 

cukrász, 
forgalo
mszáml

áló, 
útellenő

r, 
sportmu
nkatárs, 

fűtő és 
karbantartó, 

portás, 
udvaros, 

pedagógiai 
asszisztens, 
szobafestő 

mázoló, 
takarító, 
admin. 

állatgondoz
ó, hegesztő, 
beteghordó, 

kertész, 
kőműves, 

villanyszere
lő, 

digitalizáló, 
teremőr, 
birkózó 
edző, 

karbantartó, 
sportmunka

társ, 
mosónő, 

zöldterület 
fenntartó, 

roma 
közösségfej

lesztő, 
egészségme

gőrző 
asszisztens, 
útkarbantart

ó, 
ároktisztító, 

mgi. 
kisgépkezel
ő, irányító, 

irányító 
(építésztech

nikus) 
építőipari 

szakmunka, 
játszótér- és 
pályagondn
ok, kisegítő 

éjjeliőr,  
csop.vez., 

hulladékvál
ogató, 

rakodó, 
gk.vezető, 
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 irányító, 
irányító 

(építésztechni
kus) 

építőipari 
szakmunka, 

vas- és 
fémipari 

szakmunka, 
játszótér és 

pályagondok, 
kisegítő 
éjjeliőr, 

csop.vez., 
hulladékválo

gató, 
gépkezelő, 

rakodó, 
gépkocsiveze
tő, műszaki 

segítő, o  

zöldterü
let 

fenntart
ó, roma 
közössé
gfejleszt

ő, 
biztonsá

gi őr, 
egészsé
gmegőr

ző 
assziszt

ens, 
medenc

eőr, 
recepció

s, út-
karaban
-tartó, 
árok-

tisztító, 
mgi. 

kisgépk
ezelő, 

irányító, 
irányító 
(építészt
echniku

s) 
építőipa

ri 
szakmu

nka, 
vas- és 

fémipari 
szakmu

nka, 
játszótér 

és 
pályago
ndok, 

kisegítő 
éjjeliőr, 
csop.vez
hulladék
válogató
gépkeze

-lő, 
rakodó, 
gépkocs
ivezető, 
műszaki 
segítő, o 
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Az ehhez 
kapcsolódó 

létszámigény (fő) 

So
rs

zá
m

 

 
Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok megjelölése 
Foglalkoztatottak 

száma/ foglalkoztatók 
(fő) 

Finanszírozás 
összege (Ft) 

B) feladatok várható ütemezése összesen 
        

I. negyedévben foglalkoztatottak száma 
összesen:    232 122 110 

    
54.865,7 

II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen: 
360 160 200 

    
85.136,4 

III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen: 
406 180 226 

    
96.016,0 

IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen: 
212 112 100 

    
50.136,0 

C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete: 
 

      
a) 8 általánost végzettek 183 183       
b) szakképesítés 66 50    
c) középiskola 23 36    

 

d) felsőfokú képesítés 4 5       
a 3. pont szerinti feladatok ellátásához 
szükséges létszám összesen 276 274 

4. 

2010. év során várható közfoglalkoztatottak 
száma összesen 550 

       
Foglalkoztatás szervezésének módja: 

          
a) önkormányzat 

      550 14.307,8 
(saját) 

b) önkormányzati társulás        -  - 
c) e célra létrehozott szervezet 

       -  - 

5. 

d) meglévő más szervezet 
       -  - 

 Tervezett 
program 

Létszá
m (fő) 

ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci 
programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott 
lista alapján tervezett programok), és a tervezett 
létszám DECFA+RKK-s 

képzések 95 

6. 

Önkormányzati igények képzési és munkaerő-
piaci programokra 2010. évben, és a tervezett 
létszám     

TÁMOP 1.1.3 42 
    

Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ 
szükséges forrás: 

          
a) önkormányzati 

        14.307,8 

7. 

b) központi költségvetés 
        271.847,0 
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4. Finanszírozás:  
 
A közcélú foglalkoztatás finanszírozása: a munkabérnek és járulékainak 95%-át lehet 
visszaigényelni a központi költségvetésből. A fennmaradó 5% önerő az Önkormányzatot 
terheli, amely megállapodásban áthárítható a közfoglalkoztatásban résztvevő gazdasági 
társaságra, civil szervezetre, stb.  
Közcélú foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási és munkaadói járuléknak 50%-át kell 
megfizetnie a munkaadónak. 
A dologi kiadások a foglalkoztatót/önkormányzatot terhelik. A 2010. évi költségvetési 
rendelet külön soron tartalmazza a közfoglalkoztatás személyi és dologi kiadásának 
fedezetére szolgáló összeget.  
 
a.) Személyi kiadások: 
 
Az OÉT megállapodás alapján a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, 
szakképesítést nem igénylő munkakörben alkalmazott személyek munkabére 2010. évben 
73.500 Ft/hó/fő. Közcélú foglalkoztatás esetén erre a közterhek 50%-a rakódik, azaz  

bér + járulékai = 93.345 Ft/hó/fő (nettó: 60.236 Ft/hó/fő) 
Középfokú iskolai végzettséget, vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált 
bérminimum jelenleg 89.500 Ft/hó/fő, melynek a közterhek 50%-ával megnövelt összege  

bér + járulékai = 113.665 Ft/hó/fő (nettó: 70.062 Ft/hó/fő) 
A felsőfokú végzettségű munkavállalók számára nincs meghatározva „diplomás” bér, ezért 
számukra is a középfokú végzettségűekre vonatkozó összeggel kell számolni. 
 
Az 550 főre tervezett közcélú foglalkoztatás bér és közterheinek forrásigényét mutatja a 
következő táblázat, figyelembe véve az iskolai végzettséget, illetve a szakképzettséget, 
valamint a foglalkoztatás időtartamát.  
Valamennyi munkavállaló teljes, 8 órás munkaidőben fog dolgozni. 
 
A finanszírozási szükségletet az alábbiak szerint számoltuk ki foglalkoztatási helyek szerinti 
csoportosításban: 

 A 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkaköröknél:  
foglalkoztatási hónapok száma x 93.345 Ft; 
az eredmény 5%-a a saját erő szükséglet 

 A szakképzettséget, közép- vagy felsőfokú végzettséget igénylő munkaköröknél: 
foglalkoztatási hónapok száma x 113.665 Ft; 
az eredmény 5%-a a saját erő szükséglet 
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Közcélú foglalkoztatás bér + bérköltség forrásigénye foglalkoztatási helyek szerint 2010. évben 
 

 
Foglalkoztatási hónapok száma 
iskolai végzettség/szakképesítés 
szerint 

Forrásigény (eFt) 

 
segédmunkás 
munkakörben 

szakképzettség 
középfokú, felsőfokú Összesen 

foglalkoztatási 
helyek neve* 

a.) 
8. 

általános 

b.) 
 

szakképzettség
középfokú, 
felsőfokú 

c.) 
 
 

összesen 
(a+b) 

d.) 
 

bér+közterhek

e.) 
 

Saját 
erő 5% 

f.) 
 

bér+közterhek

g.) 
 

Saját 
erő 5% 

h.) 
 

bér+közterhek 
(d+f.) 

i.) 
Saját 

erő 5% 
(e+g) 

1. 64 65,5 129,5 5.974,1 298,7 7.445,1 372,3 13.419,2 671,0 
2. 28,5 12 40,5 2.660,3 133,0 1.364,0 68,2 4.024,3 201,2 
3. - 24 24 - - 2.728,0 136,4 2.728,0 136,4 
4. 147 15,5 162,5 13.721,7 686,1 1.761,7 88,1 15.483,4 774,2 
5. 15,5 20 35,5 1.446,8 72,3 2.273,3 113,7 3.720,1 186,0 
6. 13,5 42,5 56 1.260,2 63,0 4.830,7 241,5 6.090,9 304,5 
7. - 17 17 - - 1.932,3 96,6 1.932,3 96,6 
8. 18 - 18 1.680,2 84,0 - - 1.680,2 84,0 
9. 98,5 52,5 151 9.194,5 459,7 5.967,4 298,4 15.161,9 758,1 
10. 12 100,5 112,5 1.120,1 56,0 11.423,3 571,2 12.543,4 627,2 
11. 232,5 12 244,5 21.702,7 1.085,1 1.364,0 68,2 23.066,7 1.153,3 
12. 72 126 198 6.720,8 336,1 14.321,8 716,1 21.042,6 1.052,2 
13. 975 549 1.524 91.011,5 4.550,7 62.402,1 3.120,1 153.413,6 7.670,8 
14. 3 28,5 31,5 280,0 14,0 3.239,5 162,0 3.519,5 176,0 
15. 60 - 60 5.600,7 280,0 - - 5.600,7 280,0 
16. - 24 24 - - 2.728,0 136,3 2.728,0 136,3 

Összesen: 1.739,5 1.089 2.828,5 162.373,6 8.118,7 123.781,2 6.189,1 286.154,8 14.307,8 
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* Foglalkoztatási helyek neve:  
 
1.) Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 
2.) Orosháza Állat- és Természetvédő KHE  
3.) Justh Zsigmond Városi Könyvtár  
4.) Orosháza Város Önkormányzat Kórháza  
5.) Harruckern János Orosházi Szakközépiskola 
6.) Szántó Kovács János Múzeum 
7.) Orosházi Spartacus Birkózó Klub 
8.) Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület 
9.) O.V.Ö. Egyesített Szociális Intézménye 
10.) O.V.Ö. Polgármesteri Hivatala 
11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
12.) Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 
13.) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 
14.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
15.) Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény 
16.) MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 
 
Az előző táblázat tartalmazza, hogy az 550 fő közcélú munkavállaló foglalkoztatásának 
bér- és közterhei 286.154,8 eFt-ot tesztnek ki.  
 
Ezen összeg forrás szerinti megoszlása: 
 

 95%-a állami költségvetésből:  271.847,0 eFt 
 5%-a saját erő szükséglet:      14.307,8 eFt 

 
A városi költségvetést terhelő, a munkavállaló személyéhez köthető további kiadás a 
munkavédelmi oktatás kb. 600 eFt költsége, de azt a dologi kiadásoknál kell elszámolni. 
 
A foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálat költségét a munkaügyi kirendeltségen 
keresztül az állami költségvetés viseli. 
 
b.) Dologi kiadások: 
 
A finanszírozásra vonatkozó rendelkezések szerint a dologi kiadások az 
önkormányzatot/foglalkoztatót terhelik.  
A Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály a helyi igények és szükségletek 
figyelembevételével összeállította az alábbi „A 2010. évi közcélú foglalkoztatás dologi 
költségeinek kimutatása” című táblázatot, amelyből megállapítható, hogy a terv 
végrehajtása során mekkora összeget kell költeni a dologi kiadásokra. 
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A 2010. évi közcélú foglalkoztatás dologi költségeinek kimutatása 
Cél megnevezése Helye [ezerFt]

Járdaburkolat felújítása 8,76m2 Hun köz páros oldal 584 
Járdaburkolat felújítása 10,2m2 Hun köz páratlan oldal 680 
Járdaburkolat felújítása 8,16m2 Kós Károly utca (Kelet-Bajcsy) páros o. 544 
Járdaburkolat felújítása 48m2 Október 6. u. (Kossuth-Thék) páros o. 1800 
Járdaburkolat felújítása 8,9m2 Vásárhelyi út (Kossuth-Vasút) páros o. 595,2 
Járdaburkolat felújítása 5,76m2 Csikós u. páratlan oldal 384 
Járdaburkolat felújítása 18,4m2 Búzavirág u. páratlan oldal 460 
Porta, II. emelet festés, mázolás, kerékpártároló 
esőcsatornázása, udvar kátyúzása, I. emelet 
kövezet bontás, csere, 2db iroda süllyedéses 
burkolatának javítása 

Polgármesteri Hivatal épülete 2200 

Szelektív takarítás, bontott anyag elszállítás Hotel Alföld 500 
Sétány, pihenő, szalonnasütő térkövezése 
220fm Czina Iskola 350 

Raktár felújítás, kiszolgáló helységek festése, 
mázolása Városüzemeltetési Zrt. 450 

Festés, mázolás, egyéb javítás Orvosi rendelők 1000 
Útpadka javítása 260fm Tamási Áron utca 100 
Férőhelyek kialakítása, kifutók építése Kutyamenhely 450 
Labdafogó festése, csendesítő háló, játékos 
kiülők kialakítása, pálya körülkerítése két sor 
csővel 

Sportpálya Rákóczi-telep 1200 

Modellezők részére műhely, irodák, vizesblokk, 
raktárak készítése 

Sportpálya Rákóczi-telep 2500 

Főépület homlokzat és lábazat festése, 
mázolása, kerítés javítás és a festés 

Birkózó központ 600 

Iskolaépület állagának megőrzése Szentetornyai Iskola 250 
2 db Buszváró kialakítása, betonozása Rákóczitelep 500 
Vizesblokk felújítása, ajtók, ablakok készítése, 
lóboxok felújítása 

Bogárzó, Lóverseny pálya 1200 

Bolt és kocsma előtti 40m2 járda felemelése, 
szikkasztó aknák gyártása 

Gyökeres 300 

Aszfaltozás és kátyúzás Üveggyár-köz 250 
Szélső u. és Középlaki u. felől levő útpadka és 
árok rendezése 

Rákóczi-telep 250 

Két lakás felújítása, tető megerősítése Csizmadia S. u. 2500 
Tetőszerkezet fedésének felújítása Teréz u. 14. Idősek Otthona 100 

Homlokzat javítás, ebédlő parketta cseréje 
Arany Évek Gondozóház, Kettősánc tér 

10. 350 

Hidegburkolatok készítése Őszirózsa Klub, Kiss E. u. 19. 400 
Kerékpár tároló kialakítása Családsegítő Szolgálat Hajnal u. 1. 200 
Karbantartás, vakolat és tetőjavítás, festés, 
mázolás 

Darvas Ház 400 

Parketta javítás, lakkozás Táncsics Mihály Gimnázium 350 
Karbantartás, átereszek, medrek javítása Csapadékvíz hálózat 500 
Eszköz, munka és védőruházat Beszerzések 1000 
Fuvardíj, Gépek bérlése, stb. Munkavégzéssel kapcsolatos költségek 1000 
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Elhanyagolt, lakatlan magáningatlanok előtti 
közterületek rendbetétele; frekventált utak 
menti árkok takarítása, fák törzsének 
feltisztítása 

Városszerte 500 

SPAR parkoló szegély helyreállítása;  Könd u. 
Vásárcsarnok felöli kiemelt ágyások 
szegélyeinek, kiselemes burkolatának javítása; 
Szabadság téri szökőkút, kiemelt ágyasok 
szegélyeinek, kiselemes burkolatának javítása 

Városszerte 500 

Parlagfű és egyéb gyommentesítés, sarjazás, 
nyesedék elszállítás 

Városszerte 500 

Illegális hulladék kézi összegyűjtése, 
elszállítása Városszerte 500 

Közterületi fa és cserjeültetés Városszerte 1000 
Elválasztósáv növényzetének és talajának 
felújítása 

Huba utca 1000 

Gádorosi körforgalom beültetése Szent I. u. 500 
Munkaruha, munkaeszköz beszerzés Környezetvédelem részére 500 
 Összesen: 
                  Tartalékkeret: 

28.947,2
1.052,8 

 Mindösszesen: 30. 000,0
A fenti táblázat szerint a 2010. évi közcélú foglalkoztatás dologi költségigénye – minimális 
betervezett tartalékkal – 30 millió forint. 
 
5. Képzés: 
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és 
foglalkoztatásba bevonható, a megállapítás időpontjában a 35. életévét nem töltötte be, 
továbbá általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, köteles részt venni olyan képzésben, 
amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez 
szükséges bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul.  
 
A képzésre köteles személyek száma 2010. évben várhatóan 6 fő. 
 
A Munkaügyi Kirendeltséggel folytatott egyeztetés alapján a közcélú foglalkoztatottak 
számára ajánlott képzési lehetőségek az alábbiak szerint tervezettek a TÁMOP 1.1.3. 
keretében 2010. évben:  
 

Ssz. Képzés megnevezése OKJ A képzés 
helyszíne 

Kezdés Létszám (fő) 

1. 7-8. osztály   2010. április  3 
2. ács- állványozó OKJ Békéscsaba 2010. április 1 
3. biztonsági őr OKJ Békéscsaba 2010. április 1 
4. ECDL Start   Békéscsaba 2010. április 5 
5.  élelmiszer-vegyi áru eladó  OKJ Békéscsaba 2010. március 1 
6. festő- mázoló és tapétázó  OKJ Békéscsaba 2010. április 2 
7. kert és parkápoló betanított Orosháza 2010. március 12 
8. könnyűgépkezelő OKJ Békéscsaba 2010. március 3 
9. motorosfűkasza-kezelő betanított Orosháza 2010. március 12 
10. takarító OKJ Békéscsaba 2010. április 2 
Összesen: 42 
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A TÁMOP keretében szervezett képzéseken túl a területi állami foglalkoztatási szerv által 
Békés Megyére tervezett további képzési lehetőségek, melyek orosházi munkanélküliek 
számára hozzáférhetőek: 61 fő számára OKJ-ban szereplő szakképesítések, 14 fő részére 
OKJ-ban nem szereplő betanító képzések, valamint 20 fő részére kis létszámú képzések. Ez 
mindösszesen 95 főt érint. 
 
6. A foglalkoztatás szervezése: 
 
A közcélú foglalkoztatás szervezését Orosházán az Önkormányzat és Hivatala végzi. 
 
A közcélú foglalkoztatás szervezésének elősegítésére, az önkormányzatok ez irányú 
tevékenységének támogatására pályázatot írtak ki 2009. évben. Ennek keretében mód nyílt 
foglalkoztatás-szervezők alkalmazására a bérük és közterheik 100%-os állami átvállalása 
mellett. A négy fő foglalkoztatás-szervező előreláthatólag a pályázat futamidejéhez igazodóan 
2010. március 31-ig lesz alkalmazásban. Amennyiben nem sikerül megoldást találni a 
továbbfoglalkoztatásukra, feladatuk elvégzése a Hivatal dolgozóira vagy közcélú 
foglalkoztatottakra fog hárulni.  
 
A 2009. évi terv végrehajtása során jó együttműködés alakult ki a Hivatal és a Munkaügyi 
Kirendeltség között, valamint a Polgármesteri Hivatalban a feladat ellátásában közreműködő 
Népjóléti és Szociális Osztály, Pénzügyi Osztály, valamint Városfejlesztési és 
Városgazdálkodási Osztály között. A foglalkoztatási helyek vezetőivel/kijelölt 
kapcsolattartóival a jó együttműködés megalapozta és megalapozza a Közfoglalkoztatási terv 
eredményes teljesítését.  
 
7. Összefoglalás: Ezen 2010. évre, 12 hónapra szóló Közfoglalkoztatási terv 550 
rendszeres munkavégzésre alkalmas, aktív korú ellátásban részesülő személy közcélú 
foglalkoztatását szolgálja az Önkormányzat szervezésében, teljes munkaidőben 16 
foglalkoztatási helyen. A terv végrehajtásának személyi költségigénye 286.154,8 eFt, 
amelyből állami támogatás 271.847,0 eFt, önkormányzati saját erő szükséglet 14.307,8 
eFt. A terv dologi költségigénye 30 millió forint.  
 
8. Záradék: Ezen Közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a tervben megjelölt 
közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám 10%-át elérő 
mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi (Sztv. 37/A § (4) bekezdés).  
 
A jóváhagyott Közfoglalkoztatási tervet tartozékaival (jóváhagyó képviselő-testületi 
határozat) az elfogadást követő 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, 
valamint a Munkaügyi Kirendeltségnek.  
A tervet alkalmazni kell minden közfoglalkoztatást érintő döntésnél. A terv tartalmával 
összhangban képviselő-testületi felhatalmazás alapján a Polgármester a Közfoglalkoztatási 
terv végrehajtására megállapodást köt azon foglalkoztatási helyek vezetőivel/képviselőivel, 
amelyek nem az Önkormányzat költségvetési szervei.  
 
Orosháza, 2010. január 21. 
 
 
         Németh Béla  
         polgármester 


