HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

BESZÁMOLÓ
a 2015. évi közfoglalkoztatási programok
megvalósulásáról
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BESZÁMOLÓ
a közfoglalkoztatási program megvalósulása során 2015-ben elért eredményekről
I. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városgondnoksági csoport –
közfoglalkoztatás
A 2015. évi közfoglalkoztatási programok szakmai lebonyolítását a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Városgondnoksági csoportja végezte (jelenleg Közfoglalkoztatási
csoport). Négy fő közszolgálati tisztviselő, illetve 2 fő munka törvénykönyv szerint
foglalkoztatott munkavállaló segítette a csoport közfoglalkoztatással kapcsolatos munkáját. A
programok szakmai lebonyolításában 11 fő munkairányító vett részt, az egyes
munkaterületeken további 11 fő csoportvezető felügyelte a szabályszerű munkavégzést. A
munka – és csoportvezetőket közfoglalkoztatási munkaviszonyban alkalmazta Hajdúnánás
Városi Önkormányzat.
A Start munka, illetve a hagyományos közfoglalkoztatási programok ügyviteli feladataiban a
Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt működő irodában dolgozó kollégák működtek közre.
Az iroda alapjában véve három egymással összefüggő, de mégis jól elkülöníthető
tevékenységi kört látott el:
- Munka - és foglalkoztatási ügyek:
- Pályázatkezelés, pályázati elszámolás,
- Szakmai irányítás, koordináció, közfoglalkoztatási tárgyú pályázatok tervezése
I.1. Munka - és foglalkoztatási ügyek:
A csoport feladatkörében tartozott:
- Biztosítotti bejelentések
- Munkaszerződések, munkaviszony megszüntetők előkészítése
- Tűz – és balesetvédelmi oktatások, egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megszervezése
- Távollét nyilvántartás, társadalombiztosítást érintő ügyek
- Munkaidő nyilvántartások vezetése (jelenléti ív, munkanapló)
- Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Illetmény számfejtési Irodájával, illetve
Hajdúnánási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával
- Ügyfélszolgálati feladatok
- Napi bejelentő rendszer működtetése
- Diákmunka programok lebonyolítása
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatok előkészítése
- Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézés (szabálysértés)
- Egyéb munkaerő piaci programokkal kapcsolatos ügyviteli feladatok
Két nagyobb volumenű változtatás lépett életben a munkaügyekkel foglalkozó csoport
működésében.
- Ügyfélszolgálati pult kialakítása: Korábban a háttér adminisztrációs, ügyintézői feladatokat
ellátó kollégák folyamatos ügyfélszolgálati tevékenység mellett végezték a munkájukat, ami
komoly nehézségeket okozott. Tekintettel arra, hogy az átlagosan 80-90 fő napi ügyfél
forgalom mellett az adminisztrációs feladatok háttérbe szorultak, szükségessé vált egy
ügyfélpult kialakítása ahol gyorsabb és rugalmasabb lett az ügyintézés. (szabadságengedélyek
kitöltése, fizetéssel kapcsolatos kérdések, alkalmazási okmányok aláíratása és átadása stb.)
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- Napi bejelentő rendszer: 2015 áprilisában - belső használatra - került bevezetésre a napi
bejelentő rendszer. Lényege, hogy minden nap, munkakezdéskor az adott munkaterületen
kijelölt felelős adminisztrátor vagy csoportvezető bejelenti a munkavégzésre megjelent
közfoglalkoztatottakat. Hiányzás esetén rövid időn belül tisztázásra kerül a távollét oka
(rendes szabadság, keresőképtelenség, igazolatlan távollét, egyéb távollét).
2015 novemberében új Központosított illetményszámfejtő rendszer került bevezetésre. Az
informatikai rendszer bevezetése során számos probléma jelentkezett, melyet folyamatosan
egyeztettük a Magyar Államkincstárral. A kezdeti üzemzavarok 2016. első negyedévében
megoldódtak.
Közfoglalkoztatottak elhelyezkedését, továbblépését segítő intézkedések:
Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása: Az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedő
közfoglalkoztatottat az eredetileg előirányzott munkaviszonyából hátra lévő hónapokra
megilleti a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével megegyező juttatás. Feltétel,
hogy határozatlan, vagy legalább 1 évet elérő határozott idejű munkaviszony jöjjön létre.
Fizetés nélküli szabadság: A 2011. évi CVI. törvény 2. § (3a) bekezdése alapján a
közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott kérésére legalább 3 nap legfeljebb 120 nap közötti
időszakban köteles biztosítani fizetés nélküli szabadságot, ha ezen időszak alatt határozott
idejű munkaviszonyt tud létesíteni. Ez a változás rugalmas átjárást tud biztosítani a
munkaerőpiac egyes szegmensei között. A 2015. július 13-tól hatályos jogszabály bevezetését
követően 2015. december 31-ig 44 fő vett igénybe fizetés nélküli szabadságot.
A 2015-ben közfoglalkoztatásban létrejött 1 258 munkaviszonyból 164 esetben szűnt meg a
foglalkoztatás, azért mert a munkavállaló az elsődleges munkaerőpiacon tudott elhelyezkedni.
Bár az esetek egy részében ez csak időszakos továbblépés mégis látszanak a kitörési pontok a
közmunka programban résztvevők számára.
2015-ben a munka - és foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó munkacsoport kimutatása alapján
így alakultak a létszámadatok havi bontásban:
Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Létszám(fő)
877
868
579
604
618
615
685
657
594
580
715
686

Közfoglalkoztatásban 2015-ben átlagosan 673 fő vett részt.
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Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes közfoglalkoztatási program létszám mozgásait. A
kilépő közfoglalkoztatottak helyett munkaerőigény pótlást nyújtottunk be a Hajdúnánási
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. Az alábbi esetekben nem tudtunk munkaerőpótlást
kezdeményezni:
- A munkáltató által kezdeményezett azonnali hatályú munkaviszony megszűntetés
- A munkaviszony utolsó hónapjában keletkező üresedés
- Speciális végzettséget igénylő munkakörök

Programok megnevezése

Más
munkáltatónál
helyezkedtek
el (fő)

Azonnali
hatállyal
megszűnt
munkaviszony
(fő)

Egyéb ok miatt
megszűnt
munkaviszonyok
(fő)

Összesen (fő)

Kilépők helyett felvett
új munkaerő (fő)

1.

Ökológiai mintagazdaság 2015.

34

1

22

57

44

2.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

8

1

8

17

17

3.

Belvízelvezető rendszerek karbantartása

17

1

3

21

12

4.

Közúthálózat karbantartása

11

1

13

25

22

5.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

24

0

8

32

22

6.

50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11

1

2

14

9

7.

1 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

0

0

1

0

8.

8 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

9.

5 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

0

0

1

0

10.

89 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17

0

3

20

19

11.

95 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

0

18

26

19

12.

80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

0

0

2

0

13.

144 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

0

1

6

6

14.

70 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14

1

5

20

17

15.

Start plusz

0

0

0

0

0

16.

2015. téli közfoglalkoztatási tanfolyam

11

1

1

13

1

17.

Diákmunka 1 fős

0

0

0

0

0

18.

Diákmunka 89 fős

0

0

4

4

0

19.

Diákmunka 20 fős

0

0

0

0

0

20.

Diákmunka 50 fős

0

0

2

2

0

164

7

90

261

188

ÖSSZESEN:

I.2. Pályázatkezelés, pályázati elszámolás:
Az elnyert pályázati források felhasználásával, vagyongazdálkodással kapcsolatos
alapnyilvántartások vezetése:
- a közfoglalkoztatási pályázatok beszerzéseinek nyilvántartása, a közgazdasági iroda
munkájának segítése
- Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, szükséges
adatszolgáltatások teljesítése (KSH, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.)
- Tárgyi eszközök raktározásával, karbantartásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése
- Állategészségügyi, növényvédelmi nyilvántartások vezetése
- Gépjárművekkel, szállítással, üzemanyag felhasználással kapcsolatos nyilvántartások
vezetése
- Pályázati elszámolás: a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által meghatározott rend
szerint közvetlen költség és munkabér támogatás elszámolásának előkészítése
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I.3. Szakmai irányítás, koordináció, közfoglalkoztatási tárgyú pályázatok tervezése
- A programok szakmai megvalósításának irányítása
- Az éves közfoglalkoztatási pályázatok megírásában közreműködés
- Közfoglalkoztatási tervtárgyalásokon való részvétel
- Létszám gazdálkodási feladatok ellátása
- Szabályos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása
- Költségvetés tervezetében való közreműködés
- Munkavezetők szakmai irányítása
I.4. Együttműködéseink:

Az alábbi szervezetekkel működünk együtt tevékenységünk során:
-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH),
HBMKH Hajdúnánási Járási Hivatala,
HBMKH Hajdúnánási Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály
Magyar Államkincstár,
Városi Rendelőintézet,
GEI,
Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai,
Hajdúnánási Gyermek – és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

2015. évi közfoglalkoztatási, munkaerő piaci programok elnevezése:
1. Mezőgazdasági program
2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
3. Mezőgazdaság (START +)
4. Illegális hulladéklerakók felszámolása
5. Belterületi közutak karbantartása
6. Belvízelvezető rendszerek karbantartása
7. 80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
8. 95 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
9. 50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
10. 8 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
11. 5 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
12. 89 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
13. 1 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
14. 144 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
15. 70 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program
16. 64 fős téli közfoglalkoztatási tanfolyam
17. nyári diákmunka

II. Kistérségi Startmunka programok
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Mintaprogramok:
1. Mezőgazdasági program
2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
3. Mezőgazdaság (START +)
4. Illegális hulladéklerakók felszámolása
5. Belterületi közutak karbantartása
6. Belvízelvezetés
II.1. Mezőgazdasági program – Ökológiai mintagazdaság
A pályázat időtartam: 2015.03.03. – 2016.02.29.
Munkabér támogatás: 221 491 906 Ft
Dologi és beruházási költség: 23 441 185 Ft
A pályázat megvalósítására elnyert állami támogatás összesen: 244 933 091 Ft
Önkormányzati önerő beruházási és dologi költségek finanszírozásához: 5 689 868 Ft
A pályázat megvalósítására felhasználható teljes forrás 2015-ben: 250 622 959 Ft
Foglalkoztatási adatok:
A 2015. évi mezőgazdasági program keretében 200 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt
lehetőség. Az elmúlt évekhez hasonlóan az alábbi munkakörökben tudtuk bevonni az
álláskeresőket:
Egyszerű mezőgazdasági segédmunkás, növénytermesztő, állattenyésztő, szakképzett és
szakképzetlen munkavezető, karbantartó, anyag - és készletnyilvántartó, egyéb máshova nem
sorolható kereskedelmi végzettségű, portás és telepőr.
A támogatási időszak vége előtt 57 főnek szűnt meg a munkaviszonya. 34 fő az elsődleges
munkaerőpiacon tudott elhelyezkedni, elsősorban mezőgazdasági ágazatban, 1 főnek
magatartási problémák miatt a munkáltató által kezdeményezett azonnali hatályú
felmondással szűnt meg a munkaviszonya. 22 főnek egyéb ok miatt (költözés, nyugdíjazás,
ápolási díj, halálozás) szűnt meg idő előtt a munkaszerződése. A megüresedett helyekre
további 44 főt tudtunk bevonni mezőgazdasági munkára.

Ökológiai mintagazdaság 2015.
80

69

60
39
40
20

16

20

22

24

24

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

30

0
0
18 év alatt

45-49

50-54

55 év felett

Közfoglalkoztatottak korcsoportok szerinti felosztása (fő)
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Ökológiai mintagazdaság 2015.
137

150
107
100
50
0
Férfi

Nő

Közfoglalkoztatottak nemenkénti megoszlása (fő)

Szakmai megvalósítás:
A 2014. évben célul kitűzött ökológiai minősítés megszerzéséhez szükséges átállási időszaka
2015-ben a második szakaszba lépett. Az átállás folyamatosan a programba újonnan bevont
növények és állatok esetében is megvalósul. Az átállási időszakban a növénytermesztési és
állattenyésztési tevékenységünket folyamatosan ellenőrzi a Biokontroll Hungária Nonprofit
Kft.
Főbb ágazatok:
Növénytermesztés:
A, Zöldségtermesztés:
A zöldségtermesztés központja továbbra is a Fürdő utca végén lévő 0969 helyrajzi számon
található tanya, illetve a hozzá kapcsolódó terület. A területen 1 200 m2 fóliasátorban
végzünk zöldséghajtatást (fejes saláta, hagyma, uborka, paprika, paradicsom, retek). A
fóliasátras növénytermesztés segítségével folyamatos munkát, illetve termelést tudunk
biztosítani. A saját magunk által megtermelt palánták komoly költségmegtakarítást jelent.
A központi terület mellett több az alább megnevezett helyszínen végzünk zöldségtermesztést:
- Kenderes Kert: A korábbi években már felépített 2 egyenként 200 m2 alapterületű fóliasátor
számát 2015-ben meg tudtuk duplázni. A fóliasátrak önálló fűtési és öntözési rendszerrel
rendelkeznek. A Kenderes Kertben további 4,5 hektáron zajlik a termelés (káposztafélék,
vöröshagyma, fűszerpaprika).
-Szőlős kertek: Hajdúnánás Városi Önkormányzat több, évek óta nem művelt szőlőskertet
vont be a mezőgazdasági program keretei közé. Ezeken a területeken elsősorban burgonya
termesztéssel, illetve gyümölcsfák és szőlő telepítésével foglalkoztunk.
Zöldségtermesztéssel mindösszen10,76 hektár területen foglalkozunk.
Az alábbi zöldségféléket termesztettük: fejes káposzta, burgonya, bab, zöldpaprika, uborka,
padlizsán, sárgarépa, petrezselyem, fokhagyma, vöröshagyma, zeller, retek, cékla,
fűszerpaprika, sütőtök, dinnye, paradicsom, paprika.
B, Szántóföldi növénytermesztés:
2015-ben mindösszesen 31,28 hektár területen valósult meg szántóföldi növénytermesztés, az
állatállományok takarmányozására. (Zab, Tritikálé, Kukorica, Lucerna, Csalamádé,
takarmánytök).
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C, Gyümölcs - és szőlőtermesztés:
2015-ben mindösszesen 2,55 hektáron valósult meg (szilva, barack, alma, körte, meggy,
cseresznye). Szőlő fajták: kék frankos, Ottonel muskotály, Irsai Olivér. A 2014-ben, illetve
2015-ben telepített csemeték még nem fordultak termőre.
D, Állattartás – és tenyésztés:
Az állattartás - és tenyésztés továbbra is a Kenderes Kertben valósul meg. Bemutató jellegű
őshonos állattartásunkban az alábbi állatfajok vannak:
Kecske, szürke marha, magyartarka, sertés (mangalica), ló, szamár, baromfi, bivaly, rackajuh.
Állatállomány (2015. december 31. záró állapot)
Magyar szürke: 45 db
Magyartarka: 21 db
Bivaly: 31 db
Ló: 5 db
Szamár: 1 db
Juh: 122 db
Kecske: 187 db
Sertés: 209 db
Nyúl: 56 db
Baromfi: 42 db
Galamb: 71 db

A mezőgazdasági program esetében a Belügyminisztérium iránymutatása szerint az alábbi
módon és folyamatrend szerint került felhasználásra a kertészetünkben megtermelt növények.
1. Közétkeztetés: 2015-ben 9 720 000 forint értékű friss, vegyszermentes zöldséget
szállítottunk be a Hajdúnánási közétkeztetésbe. A Mezőgazdasági startmunka program
elsődleges és legfontosabb célja, hogy helyben megtermelt egészséges élelmiszerrel
tudja ellátni a városi közétkeztetést.
2. Piaci értékesítés: Önkormányzatunk 2012 óta a Hajdúnánási Termelői Piacon
értékesítést is végez. 3 240 000 forint értékben értékesítettünk zöldséget és
gyümölcsöt.
Termésmennyiségek:
Megnevezés
Mennyiségi
egység
Zab
t
Tritikálé
t
Lucerna
t
Takarmánytök
t
Kukorica
t
Görögdinnye
t
Fejes káposzta
t
Burgonya
t
Bab
t
Zöldpaprika
t

Mennyiség
5,8
13
28,4
10
29,3
5
50
30
0,6
3,5
8

Uborka
Padlizsán
Sütőtök
Sárgarépa
Petrezselyem
Fokhagyma
Vöröshagyma
Zellergyökér
Retek
Cékla
Fűszerpaprika

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

9
1,5
9
8
5
1
30
,6
8
20
15

Sikeres pályázatunk alapján tovább tudtuk fejleszteni a program megvalósításához szükséges
eszköz és gépállományt.
Az alábbi eszközökkel a szántóföldi növénytermesztést tudtuk fejleszteni:
- Kombinátor
- Sorközművelők
- Kistárcsa
- Rendsodró
II.2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:
A pályázat időtartam: 2015.03.03– 2016.02.29.
Munkabér támogatás: 124 294 658 Ft
Dologi és beruházási költség: 12 453 774 Ft
A pályázat megvalósítására elnyert állami támogatás: 136 748 432 Ft
Önkormányzati önerő beruházási és dologi költségek finanszírozásához: 2 066 321 Ft
A pályázat megvalósítására felhasználható teljes forrás 2015-ben: 138 814 753 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében 104 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség az alábbi munkakörökben:
Segédmunkás (kézműves, építőipari), bérügyintéző, kisegítő adminisztrátor, munka- és
termelésszervező, építőipari szakmunkás. A pályázat megvalósulása során 32 főnek szűnt
meg a munkaviszonya idő előtt. 24 fő az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, 8 főnek
egyéb ok miatt kellett a munkaviszonyát megszűntetni (költözés, ápolási díj, megváltozott
egészségügyi állapot). A megüresedett helyekre újabb munkaerőigényt nyújtottunk be a
Hajdúnánási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára, így további 22 fő foglalkoztatására
nyílt lehetőség.
A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási projekt keretében két programelem indítására
nyílt lehetőségünk.
- Helyi kézművesipari mesterségek gyakorlása
- Építőipari szakmunkák
Helyi kézművesipari mesterségek gyakorlása:
A 2014 év tavaszán útjára induló programsorozat elsődleges célja – a startmunka program
keretei között – a városunkban már csak nyomokban élő kézműves mesterségek
tudásbázisának felkutatása és értékének tovább mentése a helyi közösségek számára.
Az első évben már sikeresen működő szakmacsoportok keretei között végezhettek munkát a
program iránt érdeklődő közfoglalkoztatottak.
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- Szalmafonás
- Bőrdíszművek készítése
- Nemezelés
- Fafaragás
- Varrás, hímzés
A program megvalósításának központja továbbra is az Óvoda utcán található egykor kisegítő
iskolaként üzemelő épület. Az épületben az egyes szakmacsoportokban dolgozók
elkülönítetten, a megfelelő feltételek biztosításával tudták munkájukat végezni.
A program megvalósulása nem korlátozódott az Óvoda utcára, hiszen számos alkalommal
tartottak bemutató a programban résztvevők a város több helyszínén (pl.: Kenderes kert,
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás).
Építőipari szakmunkák
A program másik nagy tevékenységi területe városunk értékteremtő szándékait megtestesítő
építőipari startmunkaprogram. 60 fő építőipari munkás vett részt a munkaprogramban. Az
alábbi építőipari szakmunkás végzettséggel rendelkező álláskeresőnek tudtunk munkát
biztosítani:
Festő, kőműves, burkoló, víz – és csőhálózat szerelő, asztalos, ács, fűtésszerelő
Vállalások:
- A városi gyepmesteri telepen új kutya kennelek elkészítése.
- Ezen a helyszínen továbbá 10 m3 zárt szennyvízaknát alakítottunk ki.
- A 2012. évben egy másik startmunka program keretei között már rendbetett Hősök Ligete
mint közösségi tér, tovább gazdagodott zárt filagória építésével.
- Tedejen 12 m2-es filagória építése
- A városközpontban lévő frekventált utak melletti szegélyburkolat elkészítése és kihelyezése.
- Önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
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II.3. Start plusz program - Mezőgazdasági program kiegészítő támogatás
A pályázat időtartam: 2015.03.03. – 2015.04.30.
Munkabér támogatás: 175 598 Ft
Dologi és beruházási költség: 1 822 323 Ft
A pályázat megvalósítására elnyert állami támogatás: 1 997 921 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma: 1 fő
Foglalkoztatottak nemenkénti megoszlása:
Nők: Férfiak: 1 fő
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2014. december 16-án megküldött tájékoztatása
alapján, a Belügyminisztérium külön díjban és 2 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesített városunkat, a közfoglalkoztatás rendszerének innovatív,
önfenntartásra ösztönző irányba mozdításáért tett törekvéseinek elismeréseként. A
projekt keretében egy 200 m2 alapterületű fűthető és önálló öntözőrendszerrel ellátott
fóliasátor került megvalósításra.
II.4. Illegális hulladéklerakók felszámolása:
A pályázat időtartam: 2015.03.03. – 2015.12.31.
Munkabér támogatás: 36 131 644 Ft
Dologi és beruházási költség: 7 658 253 Ft
A pályázat megvalósítására elnyert állami támogatás: 43 789 897 Ft
Önkormányzati önerő beruházási és dologi költségek finanszírozásához: 510 550 Ft
A pályázat megvalósítására felhasználható teljes forrás 2015-ben: 44 300 447 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében 40 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség. 17 főnek a
munkaviszonya a program zárását megelőzően szűnt meg (8 fő elhelyezkedett, 1 főnek
magatartási problémák miatt azonnali hatállyal szűnt meg a munkaviszonya, további 8 fő
egyéb ok miatt lépett ki). A megüresedett helyekre minden esetben tudtunk további
munkaerőt bevonni, így segítve a tartósan álláskeresők elhelyezkedését.
A program keretében elsősorban alacsonyabb, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező
álláskeresők vettek részt.
8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségű: 2 fő
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8 általános iskolai végzettséggel rendelkező: 33 fő
Szakiskola és szakmunkásképző: 17 fő
Érettségizett: 5 fő

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
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Szakmai megvalósítás:
A programban résztvevők munkáját alapjában véve három nagyobb részterületre lehet tagolni:
a, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
2015-ben az 5385, 5381/4, 5391 helyrajzi számú területeken lévő illegális hulladéklerakók
felszámolása megtörtént. A területeken a hulladékok újrakeletkezésének megakadályozása
érdekében kerítést alakítottunk ki.
b, köztisztasági feladatok
A program keretében 12 fő vett részt Hajdúnánás frekventált utcáinak, közösségi tereinek
folyamatos tisztán tartásában. Keletkező szemét összeszedése, köztéri szemetesek ürítése,
zöldhulladék eltakarítása, síktalanítási feladatok.
c, zöldfelület karbantartás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat feladatkörébe tartozó zöldfelületek karbantartása (fűnyírás,
gallyazás, parkosítás stb.). A pályázat keretében vásárolt nagy értékű ágaprító gép komoly
előrelépést jelent a városban keletkező fahulladék újrahasznosításában. A keletkező aprítékot
fóliasátrak fűtésére használjuk fel.

II.5. Belterületi közutak karbantartása:
A pályázat időtartam: 2015.04.01. – 2015.12.31.
Munkabér támogatás: 48 077 802 Ft
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Dologi és beruházási költség: 8 352 193 Ft
A pályázat megvalósítására elnyert állami támogatás: 56 429 995 Ft
Önkormányzati önerő beruházási és dologi költségek finanszírozásához: 874 067 Ft
A pályázat megvalósítására felhasználható teljes forrás 2015-ben: 57 304 062Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 57 fő. 2015-ben 25 főnek szűnt meg a
munkaviszonya a program zárását megelőzően (más munkáltatónál helyezkedtek el: 11 fő, a
munkáltató által kezdeményezett azonnali hatályú felmondás: 1 fő, 13 fő egyéb ok). A kilépők
helyére 22 főt tudtunk bevonni munkaerőpótlásként.
A programban 7 fő építőipari szakmunkás mellett 48 fő segédmunkás munkakörben dolgozó
foglalkoztatására nyílt lehetőség. A dolgozók munkáját 1 fő kisegítő adminisztrátor, illetve 1
fő szakképzetlen munkavezető segítette.

Belterületi közutak karbantartása 2015.
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Szakmai megvalósítás:
Közterületi járdaépítés
A beszámoló időszakában meglévő tönkrement járdaszakaszok felújítását végeztük el. Új, a
járda-hálózat hosszát növelő járdaépítések nem történtek. A kifagyott, összetöredezett
szakaszok felbontásra kerültek, helyükön általában betonból lett kialakítva az új
járdaszerkezet. A kivitelezésnél az egyenletes, jó anyagminőség biztosítása, valamint az
építési munkák gyorsítása érdekében betonkeverő telepen előállított betonkeveréket
használtunk. A járdabontásból kikerülő betontörmeléket megdaráltattuk, és útalapok
készítésénél hasznosítottuk újra.
Műszaki adatok
Helyszín
Megjegyzés
járófelület hossz
terület
(m)
(m2)
Pályázati finanszírozással készült
Malom u.
beton
280
315 átépítés
Daróczi A. u. páros oldal
beton
203
228 átépítés
Hunyadi u. (Táncsics u.- Béke u.) beton
96
130 átépítés
páratlan o.
Szabadság u. (2.sz.- 12. sz.)
beton
121
132 átépítés
Hajdú u. (23. sz. – 29. sz.)
beton
170
200 átépítés
Soós S. u. páratlan oldal I. ütem
beton
170
170 szakaszos átépítés
Rákosi V. u. páros oldal
beton
38
38 szakaszos átépítés
Összesen pályázatból finanszírozott
1.078
1.213
Önkormányzati finanszírozással készült
Ifjúság u.(Dorogi u. – névtelen u.) beton
44
57 átépítés
páratlan o.
Jókai u. 12. sz.
beton
12
15 átépítés
Soós S. u. páratlan oldal II. ütem
beton
76
96 átépítés
gyalogosátkelő-hely Magyar u. (temető) aszfalt
10
40 átépítés, bővítés
kisebb javítások (Attila u. 38., Irányi u. beton
12
14 átépítés
8.,)
Tedej, volt iskolaudvar
járdalap
43
37 átépítés
Fürdő u. (fürdő téli bejárat-vasúti pálya) térkő
374
660 ráburkolás
Összesen önkormányzati finanszírozással
571
919
Mind összesen
1.649
2.132
Közterületi parkolók aszfaltburkolása
A programelem megvalósításakor az elmúlt években két intézmény parkolási gondjainak
enyhítésére elkészült parkoló öböl zúzottkő útalapjainak aszfaltburkolását hajtottuk végre.
Helyszín
Terület
Megjegyzés
(m2)
Pályázati finanszírozással készült
Óvoda u. (az iskolával szemben kialakított parkoló öböl)
91 2013-ban
elkészült
útalap
lefedése
Kölcsey u. (bölcsőde mellett kialakított parkoló öböl)
80 2011-ben
elkészült
útalap
lefedése
Összesen
170
14

Kátyúzás a közutakon
Az enyhe télnek köszönhetően 2015. évben nagy kátyúk nem alakultak ki az önkormányzati
közutakon. A szétszórtan, egymástól távol elhelyezkedő kis kátyúk megszüntetése azzal a
forgalmi nehézséggel járt, hogy viszonylag hosszú útszakaszon és sokáig kellett
helyreállítatlanul hagynunk a kivágott ablakok, mire összegyűlt annyi javítási felület, hogy
egy-egy szállítmány aszfaltot el tudjunk dolgozni benne.
Helyszín
Terület
Megjegyzés
(m2)
Pályázati finanszírozással készült
Kátyúzás Hajdúnánáson
350 48 tonna aszfalt
Kátyúzás Tedej településrészen
30 felhasználásával
Összesen
380

Útburkolati jelek festése
A közúti burkolati jelek közül a kiskörúton belüli a parkolók festését végeztük el.
Helyszín
Terület
Megjegyzés
(m2)
Pályázati finanszírozással készült
Bocskai u. parkoló beállási vonalak
43
Dorogi u. parkoló beállási vonalak
16
Mártírok u. parkoló beállási vonalak
60
Hunyadi u. parkoló beállási vonalak
22
Szeles u. parkoló beállási vonalak
9
Összesen
150

Padkarendezés
(Pályázati finanszírozással készült)
A feladat végrehajtása során az útburkolat mellett kigödrösödött mélyedéseit zúzottkővel
töltöttük fel. A padka nyesését az ároktakarításkor padkára kitermelt föld elszállításával
egyidejűleg végeztük gépi munkával.
Árokból kitermelt föld elszállításával egybekötött gépi padkanyesés:
Batthyány u., Gábor Á. u., Deák F. u., Zrínyi u., Wesselényi u., Soós G. u., Áchim A. u.,
Pöstyén u., Esze T. u., Csóka u.
Padka kátyúzása zúzottkővel:
Béke u., Szabadság u., Kazinczy u., Arany J. u., Széchenyi krt., Irányi u., Sillye G. u.,
Berzsenyi u., Szabó D. u., Kiss E u.
Padkanemesítés
(Önkormányzati finanszírozással készült)
A Fürdő utcai útburkolat mellett 50-60 cm szélességben alakítottunk ki zúzottkőből nemesített
padkát. Az út oldalain elkészített padka hossza: 830 m
Hajdúnánás-Hajdúdorog összekötő kerékpárút aszfaltfelületének javítása (I. ütem)
(Pályázati finanszírozással készült)
Sok bosszúságot okoznak a Hajdúdorog felé vezető kerékpárúton közlekedőknek az 5-10
méterenként kialakult aszfalt felgyűrődések. A programban ezeknek a felgyűrődéseknek a
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megszüntetését kezdtük el. A kiemelkedett felületet sávosan felbontottuk és újraaszfaltoztuk.
A hő tágulás okozta gyűrődések ismételt kialakulásának elkerülése érdekében a
pályaszerkezetbe 2-3 méterenként dilatációs hézagokat vágtunk be. Amennyiben ez a
műszaki megoldás beválik, az elkövetkezendő években folytatni szeretnénk a munkát.
Az első ütem során megközelítőleg 380 m hosszúságú szakaszon (a Korponai utcától a
Csepűs-szőlő 4. dűlőjéig) készítettük el a javítási munkákat. Kb. 80 m2 felületet aszfaltoztunk
újra.
A munkát késő őszi időszakban végeztük, az aszfaltozáshoz általunk eddig még nem
alkalmazott zsákos hidegaszfaltot használtunk.
Gyalogos-átkelőhely létesítése
(Önkormányzati finanszírozással készült)
A Vörösmarty utca és a Magyar utca kereszteződésénél közfoglalkoztatás keretében építettük
ki az új gyalogos-átkelőhely járdakapcsolatát.
Betonút javítás
(Önkormányzati finanszírozással készült)
Az önkormányzat tulajdonában lévő 0945 helyrajzi számú (Szikra dűlő) mezőgazdasági út
beton anyagú pályaszerkezete a több helyen összetöredezett, balesetveszélyessé vált.
Megközelítőleg 130 m2 felületen bontottuk ki a tönkrement útszerkezetet és állítottuk helyre
betonnal.
Útüzemeltetési feladatok
• Út mellett elburjánzott növényzet nyesése
(Pályázati finanszírozással készült)
A közúti közlekedés biztonsága érdekében a közutak csatlakozásánál a kilátást eltakaró
növényzetet, növényi részeket távolítottuk el, valamint az útpálya űrszelvényébe belógó
növényeket metszettük vissza.
Helyszínei: Dobó I. u., Hódos I. u., Érmihályfalva u., Perczel u., Kiss E., Nagy S. u.,
Munkások u., Táncsics M. u., Damjanich u., József A. u., Dózsa Gy. u., Berzsenyi u., Sillye
G. u., Munkácsy u., Arany J. u., Reményi u., Soós G. u., Pöstyén u., Báthori u., Zrínyi u.,
Wesselényi u., Batthyány u., Sarló u., Kasza u., Balogh Zs. u., Jegyző Nagy I. u., Esze T. u.,
Thököly u., Mikes K. u., Toldi u., Bessenyei u., Kossuth u., Kinizsi u., Vörösmarty u., Kabay
J. u., Nefelejcs u., Eszlári u., Brassai u., Tar K. u., Ifjúság u., Hajdúnánás-Hajdúdorog
kerékpárút.
• Közlekedési jelzőtáblák pótlása, cseréje
(Önkormányzati finanszírozással készült)
Év közben a közútkezelő és a közterület-felügyelet megrendelései alapján pótoltuk a hiányzó
közlekedési táblákat, cseréltük a láthatóságnak meg nem felelő közúti jelzéseket.
• Sebességcsökkentő borda (küszöb) telepítése
(Önkormányzati finanszírozással készült)
A Nyíregyházi utca buszállomás melletti szakaszán előregyártott sebességcsökkentő bordát
építettünk ki az útpályán, illetve kihelyeztük a hozzátartozó közúti jelzéseket.
• Út melletti kaszálás
(Pályázati finanszírozással készült)
A támogatási szerződésben tett vállalásunknak megfelelően a gyűjtő utakon, a városközpont
frekventáltabb útszakaszain kaszálással, fűnyírással, folyamatosan fenntartottuk a pályatest
melletti terület esztétikus megjelenését.
A kezelt területek: Jókai u., Fürdő u., Bethlen G. krt. vége, Bocskai u., Dorogi u. bevezető
szakasza, Hunyadi u., Nikodémusz u., Csokonai u., Ady E. krt., Mártírok útja.
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• Út tisztántartása
(Pályázati finanszírozással készült)
A Fürdő utcán, valamint a városközpontban kézi erővel rendszeresen végeztük az útfelület
tisztítását, pormentesítését.
Nem közutakon végzett útépítési munkák
• Útalap készítés
(Önkormányzati finanszírozással készült)
A HÉPSZOLG Kft-vel együttműködve, a köztemető a 9-es parcellája mellett zúzottkő
felületű szórt útalapot építettünk ki.
Hossza: 96 m, szélessége: 2,3 m,
• Parkoló bővítés
(Hivatali finanszírozással készült)
A belső parkolási gondokkal küzdő polgármesteri hivatal udvarán két személygépkocsi
parkolására alkalmas területtel bővítettük a burkolt felületet. Ezzel egyidejűleg átépítettük a
hátsó épület külső szennyvízvezetékét, valamint az aszfaltburkolat csapadékvíz elvezető
rendszerét.
A bővítés nagysága: 35 m2
• Jókai u. 12. (alkotóház) kerti kocsibejáró átépítése
(Önkormányzati finanszírozással készült)
Az alkotóház udvarán a megsüllyedt régi keréknyomsávos gépkocsi bejárót átépítését
végeztük el a kibontott gyeprácsos elemek felhasználásával, pótlásával. Hosszúsága: 2x70 m
II.6. Belvízelvezető rendszerek karbantartása program:
A pályázat időtartam: 2015.04.01. – 2015.12.31.
Munkabér támogatás: 52 804 800 Ft
Dologi és beruházási költség: 8 574 946 Ft
A pályázat megvalósítására elnyert állami támogatás: 61 379 746 Ft
Önkormányzati önerő beruházási és dologi költségek finanszírozásához: 987 044 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 62 fő. 21 főnek a program zárását megelőzően
szűnte meg a munkaviszonya (17 fő más munkáltatónál helyezkedett el, 1 főnek magatartási
problémák miatt azonnali hatállyal szűnt meg a munkaviszonya, további 3 fő egyéb ok miatt
lépett ki). A kilépők helyére 12 fő álláskeresőt tudtunk bevonni közfoglalkoztatásba.
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Szakmai megvalósítás:
Belvízelvezető árkok burkolása
A földmedrű belvízelvezető árkok rendszeres feliszapolódásának megszüntetésére, a folyás
fenékszint megőrzésére az árokburkolás jelenti a megoldást. Ennek figyelembevételével a
2015. évi belvízprogramunkban öt helyszínen láttuk el a földmedrű árok alját
mederburkolattal.
A Munkások utcán, a Szatmár és Polgári u. közötti árok szakaszon a meglévő lapburkolatot
cseréltük le trapéz alakú betonelemre. A burkolatcserét az indokolta, hogy a közel húsz éve
elkészült burkolat lapjai a nagy rézsű dőlésszög miatt beborultak, ezért a szilárdabb (az alsó és
oldallappal egybeöntött) trapézelemmel próbáltuk az oldalnyomást stabilizálni.
A burkolóelem és az elem alá kerülő kavicságyazat elhelyezéséhez szükséges földmunkát kézi
erővel végeztük. Az elemek beépítése rakodógép segítségével történt.
A burkoláshoz használt betonelemek az Arany J. u. 45. sz. alatti betonüzemünkben lettek
előállítva.

Helyszín

Hossz
(m)

Megjegyzés

Pályázati finanszírozással készült
Táncsics M. u. (Hunyadi u.- Baross u.) mindkét oldal
522
Munkások u. (Báthori u.-Polgári u.) páratlan oldal
574
Munkások u. (Szatmár u.-Polgári u.) mindkét oldal
374
Összesen pályázatból finanszírozott
1.470
Önkormányzati finanszírozással készült
Táncsics M u. (Báthori u.- Táncsics M u. 6.sz) páros oldal
41
Soós S. u. (18. sz. – 20 sz.)
42
Dr. Hegedűs L. u.
94
Összesen önkormányzati finanszírozással
177
Mind összesen
1.647
Árokburkoló elem gyártása
(Pályázati finanszírozással készült)
Az Arany J. u. 45. szám alatt kialakított betonüzem több féle betonterméket állít elő. Ezek
közül a belvíz program a trapéz alakú beton árokburkoló elemek gyártását támogatta. A
korábban beszerzett
18

betonelemgyártó géppel 2015-ben 5.100 db burkolóelemet készítettünk el.
Ez mennyiség az adott évi szükségletünket maradéktalanul lefedte.
Átereszek és támfalak átépítése
(Pályázati finanszírozással készült)
Az árokburkolási munkákat az árokban kialakított átereszek folyásfenék szintjének
ellenőrzésével kezdjük. A mérés eredményeként 4 db kapubejáró átereszcsöveit-támfalait
kellett átépítenünk a nem megfelelő magassági elhelyezkedésük miatt.
A Rákóczi a Hadnagy és a Munkások utcán 5 db sérült támfalat építettünk át, illetve egy
hiányzót pótoltunk.
Árok karbantartása:
(Pályázati finanszírozással készült)
A belvízrendezési feladatok között támogatott tevékenység részét képezte a belterületi árkok
karbantartása. A fölmedrű árkok esetében az árok eredeti folyásfenék szintjét a lerakódott
iszap kézi kitermelésével 16 helyszínen állítottuk vissza. A tevékenységet ennél több utcára
szerettük volna kiterjeszteni, azonban ennek határt szabott az a körülmény, hogy a viszonylag
nagy mennyiségben kitermelt föld elszállításához - a szerteágazó munkák miatt - nem
rendelkeztünk elegendő gépi kapacitással. Az árokfenék rendezéssel egyidejűleg a
kapubejárók alatti átereszek lerakódását is eltávolítottuk.
A karbantartásba a burkolt árkokat is bevontuk. Az árkokból a szemetet, a bemosódásokat
kitakarítottuk, szükség esetén gyomot, füvet levágtuk.
Iszaptalanítási munkák:
Batthyány u., Báthori u., Gábor Á. u., Deák F. u., Zrínyi u., Wesselényi u., Soós G. u., Áchim
A. u., Pöstyén u., Esze T. u., Csóka u., Munkácsy u., Honfoglalás u., Árpád u., Baross u.,
Újházhelyi csatorna.
Kitakarított átereszek: Az iszaptalanítási munkákkal azonos.
Kitakarított burkolt árkok:
Petőfi u., Kazinczy u., Irányi u., Jókai u., Arany J. u., Rákóczi u., Hunyadi u., Báthori u.,
Polgári u., Móricz Zs. u., Fáy A. u., Tiszavasvári u., Bercsényi u., Toldi u., Kinizsi u.,
Kossuth u., Árpád u., Honfoglalás u. Kiss E. u., Dobó I. u., Béke u.
Bozót és cserje irtás csatorna parton
(Pályázati finanszírozással készült)
Rendszeres növényirtást igényelnek a kertek között húzódó önkormányzati tulajdonú
belvízcsatornák. Ilyen csatornák találhatók a Kasza u.- Polgári, a Szabadság u.- Munkások u.Mikes
k.
u.,
a
Tar K. u.-Brassai u. közterületek között, de közéjük tartozik az Újházhely lakó-kert vegyes
használatú terültén kialakított belvízelvezető rendszer is. Ezek jellemzően 2-3 méter széles
területsávval rendelkeznek, karbantartásuk az önkormányzat kötelessége.
A fent felsorolt helyeken a bozótokat, cserjéket visszavágtuk, a feliszapolódásukat
megszüntettük.
Zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építése
(Önkormányzati finanszírozással készült)
Az év elején, az Ifjúság utcán befejeztük a Magyar utca 104. sz. alatti iskola beruházásához
kapcsolódó külső csapadékvíz-elvezető közmű kivitelezését: az Ifjúság utcán 75 m hosszan
építettünk ki, NA 30 cm átmérővel zárt csatornát, valamint leburkoltuk a Dr. Hegedűs L. utcai
árok medrét 94 m hosszú szakaszon, az iskola kerítése mellett.
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Folyóka építés
(Önkormányzati finanszírozással készült)
A Magyar utca 83-89. sz. kisközben régóta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémát
szüntettünk meg az idén egy mélyített folyóka kiépítésével.
Folyóka hossza: 75 m
Nem közcsatornákon végzett munka
(Önkormányzati finanszírozással készült)
A közfoglalkoztatási telephelyként működő Arany J. u. 45. számú ingatlanon a burkolt felület
csapadékvíz elvezetése megoldatlan volt, ami a gépek mosásánál jelentett komolyabb
problémát.
A telep aszfaltburkolatában folyókarendszert alakítottunk ki a vízelvezetés biztosítására.
III. Hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Az úgynevezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok keretében önkormányzati
közfeladatokkal összefüggő munkát végezhetnek a közfoglalkoztatásban résztvevők. Ezen
közmunka pályázatok kiegészítő támogatásként is funkcionálnak, hiszen indításukkal az év
közben álláskeresőként regisztrálók számára is tudunk munkát biztosítani.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az alábbi munkakörökben tudunk munkát
biztosítani:
- Várostisztasági, városkarbantartási feladatok ellátására
- Építőipari szak – és segédmunka
- Kézbesítői eljárói feladatok
- Takarítás
- Gépjármű, munkagép vezető
- Irodai adminisztrátor
- Kulturális szervezői feladatok
- Nyári napközi lebonyolításában való közreműködés
III.1. 80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.01.05. – 2015.02.28.
Munkabér támogatás: 13 718 640 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 80 fő. A program rövid időtartama során 2 főnek
a határozott idejű munkaviszony lejárta előtt szűnt meg a jogviszonya mivel másik
munkáltatónál tudtak elhelyezkedni.
A program átmeneti foglalkoztatást tudott biztosítani azok számára, akik mezőgazdasági
tevékenységből tartják fent családjukat és önmagukat.

80 fős hosszabb időtaramú közfoglalkoztatás
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III.2. 95 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.03.03. – 2015.06.30.
Munkabér támogatás: 28 884 075 Ft
Dologi és beruházási költség: 2 752 801 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 95 fő. A program végétől korábban mindösszesen
26 főnek szűnt meg a munkaviszonya melyből 8 fő másik munkáltatónál tudott elhelyezkedni.
Az üres helyekre 19 fő munkavállalót tudtunk munkaerőpótlásként felvenni. A programban
résztvevők megközelítőleg egyharmada 30 év alatti, illetve legalább érettségivel rendelkező.
Számukra munkatapasztalt szerzés célját szolgálja a programban való részvétel.

95 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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III.3. 50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.04.01. – 2015.10.31.
Munkabér támogatás: 28 288 995 Ft
Dologi és beruházási költség: 2 013 649 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 50 fő. Mindösszesen 14 főnek szűnt meg a
munkaviszonya a program vége előtt. 11 fő az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, 1
főnek magatartási problémák miatt azonnali hatállyal szűnt meg a munkaviszonya, további 2
fő egyéb ok miatt lépett ki. Munkaerő pótlásként 9 főt tudtunk időközben a programba
bevonni.

50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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III.4. 8 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.05.18. – 2015.08.31.
Munkabér támogatás: 2 123 680 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 8 fő. A célprogram keretében olyan
álláskeresőket tudtunk bevonni, akik a nyári napközi lebonyolításában tudták segíteni az
önkormányzat szakembereit. A program megvalósulása során teljes létszámmal működött a
nyári napközi szolgáltatás.
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III.5. 5 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.06.01. – 2015.10.31.
Munkabér támogatás: 1 930 430 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 5 fő. A program megvalósulása során 1 fő
munkaviszonya a program zárását megelőzően megszűnt mivel másik munkáltatónál tudott
elhelyezkedni.

5 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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III.6. 89 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.07.03. – 2015.10.31.
Munkabér támogatás: 26 822 223 Ft
Dologi és beruházási költség: 1 296 148 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 89 fő. A 2015 márciusában kezdődő 95 fős
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programból kilépők továbbfoglalkoztatására sikeresen
pályázott Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 17 fő munkaviszonya a pályázat vége előtt szűnt
meg, mivel másik munkáltatónál tudtak elhelyezkedni, további 3 főnek egyéb ok miatt szűnt
meg a munkaviszonya (nyugdíjazás, költözés, megváltozott egészségügyi állapot).
A kilépők helyére a Foglalkoztatási Osztály 19 fő munkaerőpótlását tudta biztosítani.

89 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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III.7. 1 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.09.01. – 2015.10.31.
Munkabér támogatás: 230 360 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 1 fő. A program során 1 fő fiatal pályakezdő
foglalkoztatására nyílt lehetőség. A program sikeresen zárult mivel a felsőfokú iskolai
végzettséggel rendelkező hölgy az elsődleges munkaerőpiacon tudott elhelyezkedni.
III.8. 144 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.11.03. – 2016.02.29.
Munkabér támogatás: 54 060 048 Ft
Dologi és beruházási költség: 9 965 766 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 144 fő. A tavasszal induló program harmadik
ütemében a téli időszakban is tudtunk munkát biztosítani az álláskeresőknek. 6 fő
munkaviszonya a program zárását megelőzően szűnt meg (5 fő elhelyezkedett, 1 fő egyéb ok).
Mind a 6 fő kilépő helyét pótolni tudtuk.
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III.9. 70 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program:
A pályázat időtartam: 2015.11.03. – 2016.02.29.
Munkabér támogatás: 25 144 215 Ft
Dologi és beruházási költség: 4 999 680 Ft
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Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 70 fő. A téli időszakban kiegészítő támogatás
igénylése vált indokolttá, mivel az ebben az időszakban az idénymunkák zárását követően
nagyobb igény jelentkezett a közfoglalkoztatás iránt. A program zárását megelőzően 20 fő
lépett ki, munkaerőpótlásként 17 fő foglalkoztatása valósult meg.

70 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2015.
20
15
10
5
0

16

14
9

9

6

9

12

12

45-49

50-54

0
18 év alatt

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

55 év felett

Közfoglalkoztatottak korcsoportok szerinti felosztása (fő)

70 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
60

52
35

40
20
0
Férfi

Nő

Közfoglalkoztatottak nemenkénti megoszlása (fő)

IV. Téli közfoglalkoztatási tanfolyam:

64 fős téli közfoglalkoztatási tanfolyam:
A pályázat időtartam: 2015.11.23. – 2016.06.30.
Munkabér támogatás: 41 891 584 Ft
Dologi és beruházási költség: 1 476 248 Ft
Foglalkoztatási adatok:
Pályázat keretében foglalkoztathatók száma 64 fő. Városunk 2015-ben újra pályázott
közfoglalkoztatási programok megvalósítására. Eredeti kérelmünk alapján az alábbi
tanfolyamok lebonyolítására pályáztunk:
- Motorfűrész kezelő
- Húskészítmény gyártó
- Zöldség – és gyümölcsfeldolgozó
- Állatgondozó
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A tanfolyamok technikai okok miatt országos szinten még nem kezdődtek el. Az elméleti és
gyakorlati oktatások kezdetéig az önkormányzatoknak munkát kell biztosítani a
közfoglalkoztatottak részére.

64 fős téli közfoglalkoztatási tanfolyam 2015.
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V. Nyári diákmunka
2015-ben harmadik alkalommal került megszervezésre a nyári időszakban a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt diákmunka pályázatok. A diákmunkával kapcsolatban felmerülő
adminisztrációs és szervezési feladatokat is a kihelyezett iroda végezte. A program keretében
bevont 89 fő 2015.07.10. – 2015.07.31., 1 fő 2015.07.10. – 2015.07.31.-ig, illetve 50 fő
2015.08.05. – 2015.08.31, valamint 20 fő 2015.08.11. – 2015.08.31. között végeztek munkát
Hajdúnánás Város Önkormányzatnál, illetve intézményeinél. A programokban 53 fő fiú,
illetve 107 fő lány vett részt
A diákmunka programok finanszírozásához mindösszesen 8 069 859 forint vissza nem
térítendő bértámogatást nyertünk el.
A program jó lehetőséget biztosított 160 fő diáknak munkahelyi gyakorlat megszerzéséhez,
illetve a családok számára komoly anyagi segítséget jelentett az iskolakezdés költségeinek
finanszírozásához.
Elismerések, események:
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Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás: Hajdúnánáson 2015. szeptember 16-án került
megrendezésre a Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás. A nagyszabású rendezvényen 35
Hajdú-Bihar Megyei település vállalta, hogy standjain bemutatja a közfoglalkoztatási
programjaiban előállított értékeket. Az eseményen részt vett Réthy Pál, a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője, aki a
közfoglalkoztatási-rendszer múltjáról, jelenéről, s annak tapasztalatairól tájékoztatta a
megjelenteket.
A rendezvény jó lehetőséget biztosított arra, hogy a közfoglalkoztatók tapasztalatot, új
ismereteket tudjanak cserélni.
Városunk 2016 októberében részt vett a I. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon, mely
Budapesten a Vajdahunyad várában került megrendezésre. A rendezvénysorozaton 110
település képviseltette magát. Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkártól személyesen vehettük át a programhoz való csatlakozásért járó emléklap.
A 2015. év egyik legnagyobb elismerése a Start plusz program, melynek keretében közel 2
millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott városunk.
Összefoglalás:
2015-ben önkormányzatunk teljesen más kihívásokkal nézett szemben a közfoglalkoztatás
tekintetében, mint akár a Start munkaprogram indulásakor. A számos konfliktussal járó
megújuló közfoglalkoztatási rendszer lényege az volt, hogy az évek óta életvitel szerűen a
szociális ellátórendszerben lévőket egyfajta együttműködésre bírja. A szociális ellátások iránti
jogosultság feltétele a munka lett, mely a korábbi alaphelyzetet teljesen megváltoztatta. A
kezdeti feszültségek után ma már nem az a kérdés, hogy a regisztrált álláskeresőket be tudjuk
e vonni a közmunkaprogramokba, hanem az, hogy a munka világába való integrálás után
biztosítható legyen a továbblépés lehetősége.
A közmunka programok megszervezésekor, továbbra is fontos elv volt, hogy bővíteni tudjuk
azokat a tevékenységi köröket (munkaköröket), amelyeket közfoglalkoztatásban végezni
lehet. Így a dolgozók számára színesebb és fejlődési lehetőséget is magában rejtő
foglalkoztatást tudtunk biztosítani.
Több központi intézkedés mellett kiemelendő a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása,
illetve a közfoglalkoztatási munkaviszony melletti munkavégzés lehetősége (fizetés nélküli
szabadság).
Városunk a 2015. évi közfoglalkoztatási programjain keresztül mindösszesen 827 615 576
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatás jelentős része munkabér, mely
komoly segítséget jelentett a szociálisan rászorulók, illetve a munka világából ideiglenesen
kiesők részére.
Az előző évek tapasztalatai alapján 2015-ben is jellemző volt, hogy az aktív korú
szakképzettséggel rendelkező munkavállalók nagyobb számban tudtak továbblépni a
közfoglalkoztatási rendszerből, mint az alacsonyabb iskolai végzettségű kollégák.
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programokon keresztül jelentős vagyongyarapodást
tudott elérni. Több mint 9 millió forint értében tudtunk nagy értékű tárgyi eszközt vásárolni.
Továbbá a mezőgazdasági tevékenység fejlesztésre is jelentős beruházást tudtunk
végrehajtani: (öntözőrendszer kiépítése, fólia sátras növénytermesztés bővítése, fúrott kutak
kialakítása öntözéshez).
Hajdúnánás, 2016. június 22.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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