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E l ő t e r j e s z t é s 

 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett 
munkákról, 2021. évi foglalkoztatás keretének meghatározása. 
 
 
 
 A 2020 évi közfoglakoztatás létszáma az alábbiak szerint alakult: 
 

Program neve 
Tervezett 
létszám 

Tényleges 
létszám 

Start Szociális 
2020. március 11. – 2020. november 30.                                    

10 13 

55 fős intézményi 
2020. március 10. – 2021. február 28.                                    

55 93 

3 fős közfoglalkoztatás 
2020. június 10. – 2021. február 28.                                     

3 3 

4 fős közfoglalkoztatás 
2020. március 11. – 2020. november 30.                                    

4 4 

10 fős virágkötő képzéses 
2020. szeptember 15. – 2021. február 28.                         

10 13 

Diák 1 10fő 
2020. július 6. –július 31. 

10 9 

Diák 2 5fő 
2020. augusztus 1. – augusztus 23.                         

5 5 

Összesen: 97 fő 140 fő 

 
A programonkénti alaplétszámot módosítja a program közben kilépők pótlására 
felvett közfoglalkoztatottak száma, így összesen 140 fő állt alkalmazásban az év 
során hosszabb, rövidebb időtartamra. A csúcsidőszak májustól – júliusig tartott, 
ekkor egyidejűleg 102 fő volt az állományi létszám. A tavalyi évben egyik kitűzött 
célunk volt, hogy jelentősen csökkentsük a közfoglalkoztatottak számát, ez idén 
sikerült is.  
 
A programokról részletesebben: 
 

 Start szociális (közút és belvízvédelem):  
 

Útjavítás, kátyúzás, aszfaltos és vizes makadám utak karbantartása. Járdák, 
parkolók építése, javítása, valamint önkormányzati tulajdonú lakások, intézmények 
karbantartása. Utca névtáblák, közúti táblák javítása, cseréje, festése. Illegális 
hulladéklerakók megszűntetése, köztéri „bútorok” padok, biciklitárolók, szemetesek 
javítása. Belvízvédelem tekintetében csapadékvíz levezetők karbantartása, 



kaszálása. Ároktisztítás, iszapolás, átereszek tisztítása. A kitermelt iszap és föld 
mennyisége 518 m3. Kaszálásra került 3-5 alkalommal 41 998 fm hosszú 168 712 
m2 belterületi, és két alkalommal 61 600 fm, 360 600 m2 területű külterületi árok. 
2019-ben végzett főbb munkáink: 
Járdaépítés a Köztársaság úton a Vörösmarty út és Gesztenye sor között, valamint a 
Katona utca új vasúti csomópontjának kialakításánál. Zárható szeméttárolók 
építése Ady lakótelepen. Veszélyes fák kivágása. Önkormányzat udvarában új 
hangár építése. Tájháznál terasz, kemence, tetőszerkezet építése. Útjavítási, 
kátyúzási munkáink során 16 tonna hidegaszfaltot használtunk fel, és 300 tonna 
zúzalékot.  
 

 52 fős intézményi: 
 
Intézményi kisegítő feladatok ellátása. 
 

 10, 3, 4 fős közfoglalkoztatás: 
 
Közterületi, közterület tisztasági és intézményi kisegítői feladatok ellátása. 
 

 Nyári diákmunka I.:  
 
Intézményi kisegítői feladatok ellátása. 
 

 Nyári diákmunka II.:  
 
Intézményi kisegítői feladatok ellátása. 
 
 
A 2021 évi foglalkoztatás tervezete: 
 
2020 évről áthúzódó foglalkoztatások: 
 

Program neve létszám 

55 fős Intézményi:                                                                                                       
2021. február 28.- ig 

52 

3 fős közfoglalkoztatás 
2021. február 28.-ig                                 

3 

10 fős közfoglalkoztatás 
2021. február 28.-ig                                    

5 

 
A 2021 évi foglakoztatás során változatlanul fenn kívánjuk tartani a Start- Szociális 
programot, mely a közút és a belvízvédelmi program összevonása, valamint az 
intézményi és a diák programot. Ezen programok pályázatait 2020 decemberében 
megküldtük a Munkaügyi Központon keresztül a Belügyminisztérium részére, 

jóváhagyásukról még nincs tájékoztatás. 
 
2021 évben a közfoglalkoztatási létszám további csökkentését kívánjuk elérni. 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester a „Tájékoztató a 2020. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a 
végzett munkákról, 2021. évi foglalkoztatás keretének meghatározása.” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
A Polgármester a 2020 évi munkáról szóló beszámolót elfogadja. 
A 2021 évi közfoglalkoztatás kereteit az alábbiakban határozza meg:  
 
2020 évről áthúzódó foglalkoztatások létszámkerete: 
 

Program neve létszám 

55 fős Intézményi:                                                                                                       
2021. február 28.- ig 

52 

3 fős közfoglalkoztatás 
2021. február 28.-ig                                 

3 

10 fős közfoglalkoztatás 
2021. február 28.-ig                                    

5 

  
2021. március 1.-től induló tervezett foglalkoztatások és létszámuk: 
 

Program neve létszám 

Start Szociális  8 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 66 

Nyári diák 15 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester jelen határozatával valamennyi 2021. évre benyújtandó 
közfoglalkoztatási kérelmet támogat, és kijelenti, hogy pozitív elbírálás esetén az 
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását is támogatja. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 Dr. Sükösd Tamás 
     polgármester 


