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Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen tájékoztató a 2018. március 1-től újból Pásztó Városi Önkormányzat irányítása alá 
tartozó közmunkaprogramok eltelt időszakának elvégzett feladatait, eredményeit akarja 
bemutatni. Ezt főképpen a számszerűsíthető adatokon keresztül kívánom megtenni. Jelenleg 
négy futó programunk van, amelyeknek az idő távja nem esik egybe a naptári évvel. 

1. Pásztó járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság 2018 – ráépülő program 
2. Pásztó járási startmunka mintaprogram – Helyi 2018 – ráépülő program 
3. Pásztó járási startmunka mintaprogram – Belvíz 2018 – mintaprogram 

1-2-3. startmunka mintaprogramok esetében: 
Támogatás mértéke: 100% 
Támogatás kezdete: 2018. március 01. 
Támogatás vége: 2019. február 28. 

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Támogatás mértéke: 100% 
Támogatás kezdete: 2018. július 01. 
Támogatás vége: 2019. február 28. 

A tájékoztató készítésének időpontjában a 2019. január 31. napjáig rendelkezésre álló 
analitikus létszámnyilvántartásainkban szereplő adatokat dolgoztam fel. 

Létszámra, feltöltöttségre vonatkozó adatok 
 Mező 2018 Helyi 2018 Belvíz 2018 Hosszabb 2018 

Tervezett létszám (fő) 15 fő 10 fő 20 fő 85 fő 

Tervezett összes nap 3615 nap 2410 nap 4820 nap 13090 nap 

Teljesült összes nap 2567 100,0% 1539 100,0% 3663 100,0% 9675 100,0% 

ebből         

ledolgozott nap 2089 81,38 % 1298 84,34 % 3056 83,43 % 7984 82,52 % 

fizetett ünnepnap 111 4,32 % 70 4,55 % 161 4,40 % 304 3,14 % 

beteg nap 186 7,25 % 57 3,70 % 195 5,32 % 546 5,64 % 

szabadság nap 181 7,05 % 110 7,15 % 250 6,83 % 820 8,48 % 

igazolt távollét nap 0 0,00 % 2 0,13 % 1 0,03 % 17 0,18 % 

igazolatlan távollét nap 0 0,00 % 2 0,13 % 0 0,00 % 4 0,04 % 

Program átlagos 
feltöltöttsége 

71,01 % 63,86 % 76,00 % 73,91 % 

10,7 fő 6,4 fő 15,2 fő 62,8 fő 

Program jelenlegi 
létszáma 11 fő 7 fő 13 fő 67 fő 

*Érintett létszám 13 fő 10 fő 21 fő 103 fő 

*A programban megfordult közfoglalkoztatottak (147 fő) létszámának megfelelő 
munkaszerződés kötés, munkaköri leírás, tájékoztató, kilépés, stb. dokumentum kerül 
elkészítésre, aláíratásra, átadásra, szakszerű tárolásra az adatvédelmi előírásoknak 
megfelelően. 

 

 

 



 

Támogatásra vonatkozó 2019. január 31-ig megítélt, elszámolt költségekre vonatkozó adatok. 

Program típus 
Tám. 

mérték
e 

Elszámolt 
bér ktg. 

Tám. 
mérték

e 

Elszámolt 
közvetlen 

ktg. 

Önkormányzat
i 

saját erő 

Egyéb 
önkormányzat

i 
támogatás 

Megjegyzés 

Mező 2018 100 % 11.288.533 Ft 100 % 6.369.436 Ft 0 Ft 
49.530 Ft 

198.390 Ft 
86.400 Ft 

WC bérlés 
Telefon díj 
Nyílászáró 

Helyi 2018 100 % 7.416.347 Ft 100 % 2.239.701 Ft 0 Ft 
Belvíz 2018 100 % 16.067.066 Ft 97,5 % 2.183.278 Ft 55.982 Ft 
Hosszabb 
időtartamú 100 % 41.345.275 Ft 100 % 5.059.679 Ft 0 Ft 

Személyi és egyéb feltételek: 
A közmunkával kapcsolatos tervezési, szervezési, operatív irányítási, koordinálási és 

ellenőrzési feladatokat jelenleg három fő Pásztó Városi Önkormányzat főállású alkalmazottja végzi. 
Ez kiegészül a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló egy fő támogatott létszámmal, és egy fő 
Pásztó Városi Közhasznú Nonprofit Kft. műszaki irányító munkavállalójával. 
A fentiekből egy fő a mezőgazdasági program ágazatvezetőjeként tevékenykedik. 
Két fő a programok szakszerű dokumentálási feladatait irányítja és részt vesz benne operatívan. A 
közfoglalkoztatási programok működése érdekében a fontos számítógépes rendszereket kezelik KIRA 
(Központosított Illetmény elszámolás Rendszer Alkalmazás) a MÁK (Magyar Államkincstár) irányába 
és a KTK (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere) a Járási Kormányhivatal foglalkoztatási 
osztály irányába. Szervezik a képzéseket. 
A helyi és belvizes programok szakszerű operatív irányítását egy fő végzi. 
Egy fő a közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző, végzi a pályázatírási feladatokat, összehangolja a 
programokat, beszerzi a szükséges anyagokat, üzemanyagokkal gazdálkodik, operatívan irányítja a 
hosszabb időtartamú programot, és a közfoglalkoztatásban résztvevő önkormányzati alkalmazottakat. 
A közfoglalkoztatás további adminisztrációs munkájában négy fő közfoglalkoztatott adminisztrátort 
alkalmazunk. 
A jelenleg négy futó programban a brigádok vezetését a főállású irányítók mellett tíz fő közfoglalkoztatott 
munkavezető végzi. 
2018. évben egy zöldterületi kisgép-üzemeltető képzést indítottunk 12 fővel, sikeresen 
befejeződött a tanfolyam. A képzés a GINOP 6.1.1-15 alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak program keretében zajlottak. 2019. évben is e program keretében indítunk 
képzéseket. 
Pásztó Városi Önkormányzat pénzügyi osztálya végzi a teljes körű szakszerű pénzügyi könyvelést, a 
támogatások felhasználásának szabályszerű megvalósítását. 
A közfoglalkoztatási programjaink az önkormányzatnál érvényben lévő szabályzatok szerint zajlanak 
(beszerzési, gazdálkodási, önköltség számítási, stb.). 
A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások, orvosi alkalmassági vizsgálatok az előírásoknak megfelelő 
időpontokban megtörténnek. 
2019. január 16-án Varga Valéria szakmai főtanácsadó asszony a közfoglalkoztatás monitoring 
ellenőrzését végezte. Az ellenőrzése során rendben találta a pásztói start közfoglalkoztatási 
programjaink működését, dokumentációit. Javaslatait felhasználtuk a 2019. évi programok 
tervezésénél. 
A programok főbb eredményei (előállított produktum számszerűsíthető adatai, esetlegesen keletkezett 
árbevétel, illetve megtakarítás) 

MEZŐ 2018 

A mezőgazdasági program 2018. 03.01-2019.02.28 időintervallumban jelenleg is tart, 2019. 01.31-ig történő 
teljesítésről tudok beszámolni. 
Értékesített főbb termékek mennyisége: 
- paradicsom 1580 kg 
- paprika 1343 kg 
- uborka 1941 kg 
- szamóca 178 kg 
- takarmány kukorica 12,41 tonna 
- őszi búza 6,2 tonna 



- dinnye és tök félék 363 kg 
- burgonya 134 kg 
- Számszerűsíthető mezőgazdasági árbevétel 2018.-ban nettó 1.712.911 Ft, bruttó 2.175.397 Ft. 
- Számszerűsíthető mezőgazdasági árbevétel 2017.-ből áthúzódó nettó 1.296.424 Ft, bruttó 1.646.458 Ft. 
- Ebből felhasználtunk 1.153.554 Ft-ot a mezőgazdasági telephelyünk fejlesztésére (Közbolt üzemeltetése, és 
legfőképp a kútgépészet kialakítása 0167/1 helyrajzi számú telephelyünkön). 

2018-ban a rendkívül gyorsan beköszöntő nyár miatt a terveink, amiket felállítottunk magunk előtt nem minden 
esetben teljesültek. Ennek ellenére sikerült pozitív árbevételt elérnünk. Ezt a jelen és következő program során a 
további fejlesztésre fogjuk fordítani. A 2018-as év során történt az meg először, hogy neveltünk a település 
parkjaiba több fajta virágot. Ezt a feladatot megoldottuk, így már a saját magunk által termesztett virágok 
díszítették a körforgalomban elhelyezkedő zöld szigetet, továbbá a hasznosi útkereszteződésben a mi általunk 
termesztett szegfűk illatoztak. Ezt a tevékenységet folytatjuk tovább, így spórolunk meg jelentős összeget a 
városnak. 
Sikeresen megoldottuk a közparkokban összegyűlt zöldhulladék lerakását majd ezek darálását és 
komposztálását. Ez a sok köbméter ág, lombhulladék megsemmisítő telepre való elszállítása sem terhelte a város 
költségvetését. 
A Közbolt szerintünk továbbra is népszerű. Elsőként vezettük be a papírtasakos csomagolási rendszert, ezzel is 
csökkentve a műanyag hulladékok mennyiségét. Ezt a vevőink örömmel vették és szívesen vásároltak 
üzletünkben. 
A kertészeti telephely egyre jobban kiépül, korábban elkészült egy zúzalék illetve kő alapú út. A jelen 
programban kapott támogatásból és az elért bevételünkből fúrattunk egy öntöző kutat, ennek a kútnak a 
befejezése és üzembe helyezése folyamatban van. Ezek után már nagy biztonsággal tudjuk védeni a 
növénykultúrákat a kiszáradástól. Reménykedünk abban, hogy a kút vize ivóvízként is használható lesz a 
későbbiekben. A mezőgazdasági közmunkaprogram egy valódi értékteremtő tevékenység, a város több lakója 
elismerően nyilatkozott a termékekről, sokan el sem hiszik, hogy ilyen is lehet a sokak által kritizált közmunka. 

HELYI 2018 

A helyi sajátosságok program 2018. 03.01-2019.02.28 időintervallumban jelenleg is tart, 2019. 01.31-ig történő 
teljesítésről tudok beszámolni. Árbevétel itt nem keletkezik, megtakarításról számolhatok be, az előállított 
mennyiség felhasználásra kerül Pásztó város közterületein az elkövetkező szociális programunk keretében. 
- legyártott térkő (ún. Kistégla 18*12*6) 336 m2 (15.554 darab) megtakarítás kb. 940.800 Ft 2.800 Ft/m2 
- legyártott járdaszegély 10,5 m2 (100 darab) megtakarítás kb. 28.500 Ft 285 Ft/db 
- legyártott járdalap 84 m2 (525 darab) megtakarítás kb. 315.000 Ft 600 Ft/darab 
- legyártott vaskorlát (kordon) 37,5 m (15 darab) megtakarítás 352.500 Ft 23.500 Ft/db bérlés 2500 Ft/m+Áfa 
- 0167/1 helyrajzi számú mezőgazdasági telepen fóliasátor ajtóra fémháló rács kialakítása, szerelése 396 m2 (6 

darab fólia sátor két végén) 1.980.000 Ft 5.000 Ft/m2 
- megjavított szerszámok száma kb. 200 darab 100.000 Ft 500 Ft/db 
- Számszerűsíthető összes megtakarítás kb. 3.716.800 Ft. 
- Ezen túlmenően számszerűsítést nélkülözve megemlítem: 
 Járdajavítások 
 Zsigmond király általános iskola előtti vaskorlát kiegészítése, javítása 
 Városi Piac kerítésének elkészítése a Csap utca felőli oldalon (25 méter) 
 Vasbeton akna fedőlap elkészítése (három esetben) 
 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé tájékoztató tábla készítése 
Az eredmények mellett meg kell említeni, hogy a közmunka irányítása során rengeteg problémával 
szembesültünk. A városközpontban lerakott térkő a jég és sózás hatására szétfagyott, ezért a 2019-ben tervezzük 
a 2016-ban lerakott térkő cseréjét. Az öntőformás technológiát 2018-ban rázóasztallal egészítettük ki, de sajnos 
még így sem érjük el a nagyüzemi présgépekkel gyártott térkő minőségét. Szerencsés dolog, hogy egyre több 
munkahely van a környéken. A közmunkások közül a képzett szakemberek találnak leghamarabb munkát, ami 
miatt az itt maradókra egyre nagyobb teher hárul. Sokan nyugdíj előtt állnak vagy egészségügyi problémáik 
miatt nem tudnak elhelyezkedni a munkaerő piacon. Fontos, hogy ezek az emberek is érezzék, hogy szükség van 
a munkájukra, és amit alkotnak, a város javát szolgálja. 

BELVÍZ 2018 

A belvízelvezetés program 2018. 03.01-2019.02.28 intervallumban jelenleg is tart, 2019. 01.31-ig történő 
teljesítésről tudok beszámolni. 
- fő feladatként megtisztított árok hossza 7092 m 
- parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága (árokparton), nyesedék eltakarítása kb. 6000 m2 

- lerakott térkő Pásztón 162,4 m2 

- illegálisan lerakott szemét összegyűjtése Pásztó belterületén, és annak elszállítása 52,99 tonna 



- az ároktisztítást, amennyiben vállalkozóval végeztetjük el számításaink alapján (vállalkozói szerződésből 
számolva bruttó 1552 Ft/m) 11.006.784 Ft, tehát ennyi a becsült megtakarítás. 
- a lerakott térkő (vállalkozói díj bruttó 3874 Ft/m2) 629.138 Ft megtakarítás. 
- parlagfű mentesítés és összegyűjtés (kb. 15 Ft/m2) 90.000 Ft. 
- a város belterületén illegálisan lerakott szemét összegyűjtésével és telepre történő szállításával 960.362 Ft 
becsült megtakarítást értünk el (ez többnyire a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellettkeletkezett). 
- Számszerűsített összes megtakarítás 12.686.284 Ft. 
- Ezen túlmenően számszerűsítést nélkülözve megemlítem: 
 Pásztó belváros területén útszegély melletti hordaléktisztítás kb. 10.000 méter hosszban 
A belvízelvezetés program fontosságát minden pásztói fontosnak tartja. A 2005-ben pusztító villámárvíz és a 
gátszakadás veszélye a mai napig frissen él emlékeinkben. A csoport tagjai azon dolgoznak, hogy a csapadékvíz 
elvezető csatornák árvíz idején akadálytalanul el tudják vezetni az esővizet. A közmunkások jól tudják, hogy 
ezzel a munkával megelőzhető a pásztói ingatlanok, pincék vagy lakások elöntése. Jelenleg a Vörösmarty úti 
övárok tisztításán dolgoznak. A bügei városrészben, már több alkalommal elöntötte a hegyről lezúduló 
csapadékvíz az utcákat és kerteket. A belvízelvezető csapat elnevezése 2019-es esztendőben megváltozik és 
szociális jellegű közfoglalkoztatási programként fog tovább működni. Feladatuk között továbbra is kiemelt 
szerepet kap az árvíz elleni védekezés, árok, patakpart, víznyelők és lefolyók, útszegélyek, tisztítása, 
karbantartása. 

Hosszabb időtartamú program 

- Takarító csoportok egyéb takarító és kisegítő besorolással a város közterületeit tarja rendben 
a számukra kiadott részletes területi beosztás és egyedi feladatok alapján. 

- Parkgondozási területen dolgozók a város parkjait gondozzák a számukra kiadott 
területeken, meghatározott tevékenységi jegyzék alapján. Ide tartozik a virágágyások 
rendben tartása, fűkaszálási munkák, stb. A fűkaszálási időszakon kívül a férfi munkaerő 
önkormányzati utak hideg aszfalttal történő kátyúzását végzik Pásztó város belterületén a 
műszaki osztály által meghatározott utakon. A kertészeti és fűkaszálási jellegű tevékenységet 
összehangoljuk a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. illetékes 
szakemberével és az önkormányzat műszaki szakembereivel. A gondozandó területek 
nagyságára néhány jellemző adatot említek: városi közparkok területe 127.304 m2, parlagfű 
mentesítendő területek nagysága kb. 256.055 m2, köztéri játszóterek 6.899 m2. 

- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevők munkájukkal segítik a városi 
rendezvények lebonyolítását évente mintegy 10-12 alkalommal. Felállítják és lebontják a 
rendezvények alkalmával használt faházakat. A takarítóbrigád gondoskodik a rendezvények 
előkészítése és befejezése után a takarításról, a keletkező hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról, míg az úgynevezett kertészeti csoport a rendezvény zöld környezetének 
rendbetételével veszi ki a részét, a rendezvény befejezését követően pedig a zöldterületek 
helyreállítását végzi el. 

- Pásztó Városi Piac területén az ide beosztott dolgozók a piac és környezetének rendben 
tartásával foglalkoznak a piac gondnok irányítása mellett. 

- Pásztó Városi Közhasznú Nonprofit Kft. irányítása mellett közfoglalkoztatottjaink 
dolgoznak Mátrakeresztesen településen és az ottani erdei iskolában. Az idényjelleggel 
működő pásztói strand tisztántartásában, karbantartásában, füves területek gondozásában 
(nyírás, locsolás) is részt vesznek közfoglalkoztatottjaink a szükséges létszámban. 

- Pásztó Város köztemetőiben szintén hasznosítható, elsősorban fűkaszálási tevékenységet 
végeznek a megbízott gondnok irányítása mellett. 

- Adminisztrációs tevékenység: Pásztó Városi Önkormányzat különböző osztályain 
tevékenykednek beosztott adminisztrátorként, valamint a közmunkaprogramok 
adminisztrációs teendőit végzik el. Csak egy adatot említek, mintegy tízezer darab 
tértivevényes és sima levelet hordtak ki a közfoglalkoztatottak 2018. év folyamán. 

- Festő közfoglalkoztatottjaink felújítottak 45 darab köztéri padot és további 12 strandi padot 
(csiszolás, festés), és több köztéri szemetest. Vörösmarty úti híd korlát is lefestésre került, 
számos más festési munkákkal egyetemben (pl. Táncoló lányok szobor téli borítása, 
zászlótartó, stb.).  

- Megtakarítás értékét nem lehet teljesen számszerűsíteni, de megállapítható, hogy a 
közfoglalkoztatottak heterogén összetétele, és nehézségeink ellenére a közfoglalkoztatás 
keretein belül hasznos tevékenységet folytattak közfoglalkoztatottjaink a most lejáró, de újra 
induló vagy meghosszabbításra kerülő programjainkban. 



Pásztó Város Önkormányzata és a közfoglalkoztatás irányításával megbízott személyek 
törekszenek arra, hogy Magyarország Kormányzatának a teljes foglalkoztatásra, képzésekre irányuló 
törekvéseit elősegítse, ezen elképzeléseit lehetőségeihez képest megvalósítsa. Szem előtt tartjuk, hogy 
a start és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, a város lakossága által is elvárt és 
szükséges feladatokat valósítsunk meg, valamint a közfoglalkoztatás rendszerét úgy alakítsuk ki, hogy 
a közfoglalkoztatásban részt vevők minél nagyobb számban szakmai végzettségüknek megfelelő 
munkát tudjanak végezni annak érdekében, hogy az aktív munkaerő piacon is használható tudásuk 
maradjon. Cél továbbá, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő közfoglalkoztatottak hatékony munkát 
végezzenek, munkájukkal az önkormányzat munkáját is segítsék, a környezetünket tisztábbá és 
élhetőbbé alakítsák. A város költségvetésében megtakarításokat érjenek el, így lehetőséget teremtve a 
további fejlesztések pénzügyi alapjának megteremtésére. 

2019. március 1.-én induló programjaink elfogadásra kerültek a belügyminisztérium illetékes osztálya 
által, miniszteri elfogadott jelzővel, az alábbi táblázatban feltüntetett támogatási értékekkel. 

 

Program típus Tervezett 
létszám 

Tám. 
mértéke 

Elszámolható 
bér ktg. 

Tám. 
mérték

e 

Elszámolható 
közvetlen ktg. 

Önkorm. 
saját erő 

Mező 2019 (2019.03.01-2020.02.29) 15 fő 100 % 18.224.484 Ft 100 % 14.905.453 Ft 0 Ft 
Helyi 2019 (2019.03.01-2020.02.29) 10 fő 100 % 12.526.164 Ft 100 % 3.007.447 Ft 0 Ft 
Szociális jellegű 2019 (2019.03.01-2020.02.29) 15 fő 100 % 17.706.108 Ft 100 % 2.937.515 Ft 0 Ft 
Hosszabb időtartamú 2019 (2018.07.01-
2019.08.31) 85 fő 100 % 112.377.658 Ft 100 % 11.564.081 Ft 0 Ft 

Melléklet: Mező – Helyi – Belvízelvezetés programokból pillanatkép összeállítás. 

Tisztelt Képviselő-testület, kérem a tájékoztatóm elfogadását! 

Pásztó, 2019. február 20. 

 Szőke Ferenc 
 közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző 
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