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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségén keresztül a Belügyminisztérium 2015-ben is lehetőséget biztosított
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására.
A közfoglalkoztatáshoz 85%-os bérköltség-támogatást és az igényelt bérköltség 20%áig közvetlen költségtámogatást lehetett igényelni, 2015. április 1. napjától 2015.
augusztus 31. napja közötti időszakra.
A felhívás alapján bekértük az intézmények és gazdasági társaságok, valamint a
Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási igényét, melynek
figyelembevételével a Képviselő-testület Dombóvár Város Önkormányzata, illetve
intézményei és gazdasági társaságai számára a 88/2015. (II.19.) Kt. határozattal a
2014. évi áthúzódó, továbbá a 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz
8.400.000,-Ft önerőt biztosított. A 2014. évről áthúzódó hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás 2015. február 28. napján járt le, melynek keretében 2015. januárfebruár hónapban Dombóvár Város Önkormányzata 35 főt, a Közös Önkormányzati
Hivatal 9 főt foglalkoztatott.
Intézmények létszám-engedélye:
Intézmény
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Dombóvár Város Könyvtára
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Dombóvár Város Gyula és Szakcs Községek Szociális
Intézményfenntartó Társulás Egyesített Szociális Intézmény
Dombóváron működő intézményegységei
Dombóvár
Térségi
Humán
Szolgáltató
Társulás
Kapaszkodó Dombóvárra kiterjedő feladatellátására
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Összesen

Létszám (fő)
2
1
2
4
6

1
35
6
7
10
74

A program vége előtt a Járási Hivatal jelezte, hogy szeptember 1-jétől lehetőség lesz
meghosszabbításra 2016. február 29. napjáig, melyhez már 100%-os mértékű
bérköltség-támogatást nyújtottak, azonban ebben a programrészben közvetlen költség
igénylésére már nem volt lehetőség. A programokban a közfoglalkoztatottak a
közfoglalkoztatotti minimálbérben részesültek, melynek összege 2015-ben és 2016ban is bruttó 79.155,-Ft/hó.
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Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
A Szivárvány Óvodában 2015. április 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 fő takarítókisegítő foglalkoztatására került sor. A Bölcsődében szintén erre az időszakra és
feladatra 1 főt foglalkoztattak. A közfoglalkoztatottak feladata a tagintézmények
környezetének takarítása, rendben tartása, a növények gondozása (fűnyírás,
levélseprés) és a karbantartási munkák segítése volt. Az intézményvezető véleménye
szerint a közfoglalkoztatottak beilleszkedése zökkenőmentesen történt, jól
együttműködtek a vezetőkkel és a munkatársakkal, a munkavégzés szabályait
betartották.
A Bölcsődében 2015. július 15. napjától 2016. február 29. napjáig még 1 fő takarítókisegítőt alkalmaztak közfoglalkoztatottként, 100%-os bérköltség-támogatással.
Gyermekvilág Óvoda
A Gyermekvilág Óvodában 2015. április 1. napjától – élve a programhosszabbítás
lehetőségével – 2016. február 29. napjáig 1 fő kézbesítő-futárt foglalkoztattak. A
közfoglalkoztatott feladata volt a levelek, dokumentumok kézbesítése az óvoda és az
önkormányzat intézményei között, valamint takarítási munkák ellátása az óvoda külső
és belső területén. A közfoglalkoztatásban már több éve ugyanaz a személy
foglalkoztatására került sor, mivel munkaidejét pontosan betartotta, feladatait
megbízhatóan végezte, jó kapcsolatot alakított ki a kollégákkal, gyerekekkel egyaránt.
Dombóvár Város Könyvtára
Dombóvár Város Könyvtára 2015. április 1. napjától 2016. február 29. napjáig 2 fő
könyvtáros asszisztenst foglalkoztatott. A közfoglalkoztatottak raktárosi, internet és
számítógépes szolgáltatásokat, portaszolgálati feladatokat láttak el. Fő feladataik közé
tartozott a visszahozott könyvek megfelelő helyre történő visszasorolása, a sérült
példányok javítása vagy átadása selejtezésre, a jelzet nélküli könyvek jelzettel való
ellátása, valamint az új könyvek jelzetelése és rendezése is. Segítettek a folyóiratok
rendezésében; a rendezvények, kézműves foglalkozások előkészítő feladataiban és
lebonyolításában; és az adminisztratív munkákban is (pl.: borítékolás, pecsételés,
kérdőívezés, fénymásolás, nyomtatás, stb.).
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 3 fő konyhai kisegítőt és 1 fő
karbantartót alkalmazott 2015. április 1-jétől 2016. február 29. napjáig. A konyhai
kisegítők a HEMI, az Apáczai és az Amália Óvoda főzőkonyháján segítették az ott
dolgozó közalkalmazottak munkáját. A karbantartó a Gyermekvilág Óvodában végzett
karbantartó-udvaros feladatokat. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott
munkavállalókat az elmúlt évek során rendszeresen alkalmazták az intézményekben,
megbízható és pontos munkavégzésük miatt.
Egyesített Szociális Intézmény
Az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári egységeiben 2015. április 1. napjától
2016. február 29. napjáig 3 fő kisegítő és 3 fő takarító foglalkoztatása valósult meg.
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Az elvárt munkahelyi feltételeknek megfeleltek, minimális volt a programok során a
fluktuáció.
Az ESZI 2015. július 15-étől 2 fő mosónőt, 2 fő takarítót és 1 fő karbantartót is
foglalkoztatott, illetve 2016. január 1-jétől 2016. február 29. napjáig még 1 fő takarító
felvételére is sor került.
A Kapaszkodóban 2015. április 1-jétől 2015. december 31-ig 1 fő karbantartót
alkalmaztak.

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
1.)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (41702/26/00604)
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nél 2015. április 1. napjától 2015.
augusztus 31. napjáig, majd a hosszabbítást követőn 2016. február 29-éig 35 főt
foglalkoztattak (33 fő segédmunkás és 2 fő csoportvezető). A közfoglalkoztatottak
főbb feladatai közé tartozott az egyéb szerződésekkel le nem fedett, de a
városüzemeltetés szerves részét képező, kötelezően ellátandó önkormányzati munkák
elvégzése (pl.: röpszemét szedése, várostisztasági feladatok, parkolók takarítása,
burkolt felületek tisztán tartása, stb.), illetőleg a Képviselő-testület által meghatározott
épületbontási feladatok ellátása, a Gólyavár területén régészeti feltárás segítése,
járdafelújítás, közútkezelői feladatok, városrészgondnoki feladatok, és parkfenntartás.
A program teljes költsége 16.128.517,-Ft, saját forrás 2.371.800,-Ft, a
közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére és a béreket terhelő szociális
hozzájárulási adó összege: 15.812.235,-Ft, a közvetlen és anyagköltség 2.688.082,-Ft
volt.
2.) Belterületi közutak karbantartása (41702/26/00567)
Az NKft. 2015. március 16-ától 2015. augusztus 31-ig, majd hosszabbítást követően
2016. február 29-éig 5 fővel megvalósított programjában a város közúthálózatának és
járdahálózatának karbantartási, javítási feladatait, kátyúzási munkákat, a szilárd
burkolattal rendelkező útszakaszok felületi tisztítását, portalanított útszakaszok
zúzottkővel való feljavítását, csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását, padka-részek
javítását, KRESZ-táblák cseréjét végezte.
Ennek a programnak a teljes költsége: 1.237.654,-Ft volt (saját forrás összege 0,-Ft), a
bér és a béreket terhelő szociális hozzájárulási adó összege: 897.674,-Ft, közvetlen és
anyagköltség: 339.980,-Ft volt.
3.) Start mintakert (41702/30/00109)
A Start mintakert programja 2015. március 1. napjától 2016. február 29. napjáig
tartott. A program teljes költsége: 47.520.000,-Ft, a közfoglalkoztatottak
közfoglalkoztatási bére a béreket terhelő szociális hozzájárulási adóval összesen:
40.443.528,-Ft, a felajánlott saját forrás összege: 438.365,- Ft, a közvetlen és
anyagköltséghez 6.638.107,-Ft támogatásban részesültek.
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A program célja a foglalkoztatás mellett Dombóvár Város Önkormányzatának
tulajdonában álló 4583. hrsz-ú mezőgazdasági földterület hasznosítása és a megtermelt
haszonnövények értékesítése.
A programban szereplő foglalkoztatottak létszáma 36 fő, melyből 1 fő adminisztrátor,
3 fő csoportvezető, a fennmaradó 32 fő segédmunkás munkaköri feladatot látott el.
A tervezett növénykultúrák (őszi fokhagyma, burgonya, vöröshagyma, paradicsom,
fűszerpaprika, TV-paprika, zöldbab, cukorborsó, zöldség, sárgarépa, uborka, tök és
levendula) előírás szerinti termelése sikeres volt. A 2013-ban tervezett öntözőkút
megvalósítása elkészült, de használatbavételi engedély hiányában használni még nem
tudták a termeléshez.
A megtermelt növények nettó mennyisége: burgonya 21.055 kg, vöröshagyma
9.018,35 kg, fokhagyma 1.231 kg, cukorborsó: 250 kg, fűszerpaprika 988 kg, TVpaprika 556 kg, levendula 180 csomag, paradicsom: 1.093 kg, sárgarépa 80 kg, tök
225 kg, uborka 162,06 kg, zöldbab 457,75 kg, zöldség 649,5 kg, apróhagyma 646,45
kg, apró burgonya 10.976 kg.
A Belügyminisztérium által megfogalmazott célokon túl az Önkormányzat Képviselőtestülete a 191/2012. (V.24.) Kt. határozattal döntött a termények szociális alapon
történő elosztásáról, melynek értelmében közel 700 családot tudtunk támogatni.
Családonként 1,5 kg fokhagyma, 1,5 kg apróhagyma, 5 kg vöröshagyma, és 15 kg
burgonya került kiosztásra.
Összességében elmondható, hogy a Start-program sikeresen zárult. A 2015-2016. évi
nettó árbevétel megközelítőleg 2,8 millió forint volt.
4.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (41702/26/00636)
Az NKft. 2015. szeptember 1-jétől 2016. február 29-éig hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programot kezdett, melynek keretében városüzemeltetési feladatok
körébe tartozó, kötelezően ellátandó munkákat valósítottak meg. Ilyen feladatok pl.:
burkolt felületek tisztán tartása, buszmegállók takarítása, szeméttárolók ürítése,
kertgondozás, fa, virág és sövény gondozása, gyepfelületek karbantartása,
gyöngykavics sétányok kezelése, síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási feladatok,
gyepmesteri telep karbantartása, temető és városrész gondnoksági feladatok, porta és
őrszolgálat biztosítása, közútkezelői feladatok, kisebb városüzemeltetési beruházások
megrendelésre történő elvégzése, épület-karbantartás.
A program teljes létszámából, 55 főből, 53 fő segédmunkás és 2 fő csoportvezető.
A program teljes költsége: 29.755.602,-Ft, mely megegyezik a közfoglalkoztatottak
közfoglalkoztatási bérének a béreket terhelő szociális hozzájárulási adónak az
összegével. Közvetlen költség igénylésére ebben a programban nem volt lehetőség.
5.) Alacsony képzettségűek foglalkoztatása
Az alacsony képzettségűek foglalkoztatására 2015. december 1. napjától 2016. június
30. napjáig van lehetőség. A program teljes költsége: 23.866.262,-Ft, melyből a
közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére a béreket terhelő szociális hozzájárulási
adóval összesen: 20.753.271,-Ft, közvetlen és anyagköltség: 3.112.991,-Ft.
A program keretében foglalkoztatott 33 fő a városüzemeltetési feladatok ellátását
segíti és oktatáson vesz részt. Az oktatás célja, hogy a hátrányos helyzetű dolgozóknak
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mezőgazdasági iskolázottságot biztosítson, melyet remélhetőleg a Start Mintakert
programban tudnak hasznosítani.
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. közfoglalkoztatási programjainak
lebonyolítását több alkalommal ellenőrizték, apróbb javításokra tettek javaslatot, a
programok felfüggesztésére nem tettek javaslatot, visszafizetési kötelezettséget nem
állapítottak meg.

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban 2015. április 1-jétől 2015. május 3-ig
6 fő hivatalsegéd, kisegítő foglalkoztatása valósult meg 85%-os bérköltségtámogatással, 480.006,-Ft összegű támogatással. A közfoglalkoztatottak fő feladata az
adminisztratív feladatok segítése, illetőleg a kézbesítői feladatok ellátása (pl.:
borítékolás, sokszorosítás, iratmegsemmisítés, irattározás segítése, selejtezés, postázás,
stb.).
A Belügyminisztériummal és a Járási Hivatallal történt egyeztetés alapján a program
megszüntetésre került, és újra indult 2015. május 5. napjától 2015. augusztus 31.
napjáig, majd a program meghosszabbításával 2016. február 29. napjáig.
A programhoz 2015. augusztus 31. napjáig 85%-os mértékű bérköltség támogatást,
1.789.122,-Ft-ot kaptunk. A közvetlen költségből, a közfoglalkoztatáshoz
nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére 199.888,-Ft értékben védő- és kis értékű tárgyi
eszköz beszerzése valósult meg (pl.: esőkabát, védőital, iratmegsemmisítő,
spirálozógép, elosztó, fénymásolópapír, festékpatron).
A program meghosszabbítását követően, 2015. szeptember 1-jétől 2016. február 29-éig
a bérköltség 100%-a után igényelhettünk támogatást (a 6 fő esetén ez 3.234.276,-Ft),
de a hosszabbítás időpontjától közvetlen költség igénylésére már nem volt lehetőség.
A Hivatalban foglalkoztatottak közül többen már hosszú évek óta minden programban
részt vesznek. A közfoglalkoztatottak jól beilleszkedtek, megbízható, pontos
munkaerőként segítik a feladatellátást.
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. július 15. napjától 2015. október
31. napjáig 2 fő, hivatalsegéd, kisegítő foglalkoztatásával egészítette ki a
közfoglalkoztatottak létszámát. Ehhez a programhoz 100% bérköltség-támogatást
nyújtott a Járási Hivatal, összesen 640.605,-Ft összegben, illetőleg 1 fő
közfoglalkoztatott munkába járásával kapcsolatos költségtérítésre 35.260,-Ft közvetlen
költség támogatást is biztosított.

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvár Város Önkormányzatánál 2015. április 1. napjától 2015. május 3. napjáig 7
fő (3 fő kisegítő, 4 fő udvaros) közfoglalkoztatása valósult meg. A kisegítő
munkakörben alkalmazottak adminisztratív feladatok ellátásához nyújtottak segítséget,
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az udvarosok a Városháza, a Múzeum és a volt Zeneiskola környékének, szükség
esetén a város közigazgatási területén seprés, hulladékgyűjtés, kertgondozási, kisebb
karbantartási (festési) feladatokat láttak el, valamint segítséget nyújtottak a városi
rendezvények helyszínének kialakításába, tereprendezésben. A programhoz 553.064,Ft bérköltség-támogatásban részesültünk.
2015. május 5-étől 2015. augusztus 31-éig a közfoglalkoztatottak bérköltségéhez –
85%-os támogatás mellett – 2.087.309,-Ft támogatást kaptunk. A közvetlen költségre
biztosított keretből 389.145,-Ft értékben védő- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
valósult meg, pl.: munkavédelmi mellény, bakancs, nadrág, kabát; védőital,
munkaeszközök (lapát, lombgereblye, talicska, sövényvágó), fűkaszához üzemanyag.
A program meghosszabbítását az Önkormányzat is igénybe vette mind a 7 fő
tekintetében, 100%-os bérköltség-támogatás mellet, összesen 3.773.322,-Ft összegben.
A program kiegészült az őszi és téli feladatokkal, pl.: lehullott levél összegyűjtése, téli
síkosság-mentestés. A kisegítő munkakörben foglalkoztatottak iratmegsemmisítési,
sokszorosítási, scannelési feladatokat is kaptak.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében már jóval nagyobb fluktuációról
számolhatunk be, mint a Hivatal esetében. A kieső személyek pótlása
hosszadalmasabb, mely azokban a programokban, ahol közvetlen költség-támogatást is
igényeltünk problémát okozott a lehívható keret összegének meghatározásában. A
Járási Hivatal csak a ténylegesen betöltött álláshelyekre és időszakokra folyósít
közvetlen költség-támogatást, a kieső, betöltetlen álláshelyek esetén a napok számával
arányosan a felhasználható keret összege is csökken. A visszafizetési kötelezettség
elkerülése érdekében a programok kezdetekor csak a minimálisan szükséges közvetlen
költség-támogatást használtuk fel (elsősorban munkavédelmi eszközökre) és a
programok folyamatában, részletekben szereztük be az igényelt eszközöket.

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 1. napjától 2015. május
3. napjáig 10 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatási program keretében. A
munkavállalók közül 7 fő udvaros, 2 fő kisegítő és 1 fő szakképzett oktató. A
bérköltséghez 633.628,-Ft támogatásban részesültek. Az udvaros munkakörben
foglalkoztatottak a helyi természetvédelmi területek, illetve a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat használatába átadott ingatlanokat és környékét tartották rendben. Az 1
fő szakképzett oktatóval gyermekfoglalkozások, nyári napközi valósult meg naponta
maximálisan 15 fővel. A gyerekeknek a pedagógus ügyességi játékokat,
sportvetélkedőt, készségfejlesztő feladatokat, kézműves foglalkozásokat tartott. A
foglalkozásokon a nyári gyermekétkeztetés keretében a gyerekek délben meleg ebédet
is kaptak.
A Képviselő-testület döntése alapján (88/2015. (II.19.) Kt. számú határozat)
együttműködési megállapodást kötöttünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a
helyi természetvédelmi feladatok ellátására. A határozat és a megállapodás értelmében
Dombóvár Város Önkormányzata a bér és a béreket terhelő szociális hozzájárulási adó
15%-os önrészének biztosítását vállalta.
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2015. május 5. napjától 2015. augusztus 31. napjáig a fenti létszám foglalkoztatása
történt, melyhez 3.065.971,-Ft bérköltség-támogatást állapítottak meg, és 568.262,- Ft
közvetlen költség támogatásról döntött a Járási Hivatal. A közvetlen költségből védő-,
és kis értékű tárgyi eszközöket szereztek be pl.: munkavédelmi kesztyűt, védőitalt,
trimmelőt, üzemanyagot, szemeteszsákot, festéket, lábszárvédőt, sövényvágót,
fűkaszát, arcvédő pajzsot, stb.).
Lehetőség volt a program meghosszabbítására 2016. február 29. napjáig, melyet azzal
a módosítással kért a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hogy az iskolakezdést
követőn a pedagógus helyett 1 fő udvarost alkalmazhassanak. A hosszabbításhoz a
Járási Hivatal a bérköltség 100%-os támogatásával 5.390.460,-Ft támogatást nyújtott.
A Roma Önkormányzat a természetvédelmi területek nagysága miatt és a hatékonyabb
feladatellátás érdekében 2015. augusztus 1-.jétől 2015. október 31-éig 2 fővel bővítette
a közfoglalkoztatotti létszámát. A Járási Hivatal támogatásával 539.046,-Ft bérköltség
(100%), illetőleg 91.000,-Ft közvetlen költség támogatásban részesültek. A közvetlen
költségből üzemanyag, ágvágó olló, motorolaj és lánckenőolaj beszerzésére került sor.

Dombóvár Város Önkormányzata, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a
Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási programját 2015.
nyarán ellenőrizte a Belügyminisztérium és a Járási Hivatal. Az ellenőrzés során a
munkaügyi okmányokat (közfoglalkoztatási szerződések, munkaköri leírások,
tájékoztatási kötelezettség teljesítése), hatósági szerződéseket, a jelenléti ívek
vezetését, a munkanaplók kitöltését, a beszerzéseket vizsgálták meg, illetve helyszíni
ellenőrzést is tartottak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. Az ellenőrzés kisebb
pontosításokat kért pl.: a munkanaplóban az átadott eszközök üzemanyag, kenőanyag
mennyiségének pontosabb feltüntetését, a jelenléti ív programonkénti vezetését, a
településüzemeltetési feladatok részletes kifejtését a munkaköri leírásban.
A Belügyminisztérium második ellenőrzése hiányosságot nem talált. A
közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetésénél kiemelten ellenőrizték a jogviszony
megszüntetésnél a megszüntetés indokának feltüntetését.

Tapasztalatok
Az intézmények és az NKft. tapasztalatai alapján a nagyobb létszámot igénylő
programok végrehajtása során folyamatosan gondot okoz az állomány munkára
alkalmas személyekkel történő feltöltése. A közfoglalkoztatottak többsége nehezen
motiválható, folyamatos felügyeletet és ellenőrzést igényel a munkavégzés során.
Az NKft. tapasztalatai alapján nem túl jó megoldás, hogy a munka/csoportvezetők is a
közfoglalkoztatotti állományból kerülnek ki. A folyamatos felügyeletet a
törzsállományú munkavállalókkal nem tudják megoldani, mivel arra nem
rendelkeznek megfelelő kapacitással.
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Gyakran eredményez konfliktushelyzetet a közfoglalkoztatotti bér alacsony volta
(2015-ben és 2016-ban is 79.155,-Ft/hó), főleg olyan területeken, ahol
közfoglalkoztatottak munkaviszonyban foglalkoztatott segédmunkásokkal dolgoznak
együtt, azonos munkafeladatokat végezve (minimálbér 2015-ben 105.000,-Ft, 2016ban 111.000,-Ft/hó).
Problémát okoz az is, hogy a közfoglalkoztatás során felmerülő egyes költségekre a
programok nem biztosítanak fedezetet, pl. táppénz vagy a programok végrehajtásához
szükséges egyéb jogviszonyokban (nem közfoglalkoztatottként) alkalmazottak
foglalkoztatására.
A programokban nincs lehetőség nagyobb értékű (200.000,-Ft-ot meghaladó)
munkaeszközök beszerzésére, pl.: domborzati viszonyoknak megfelelő traktor,
fűnyíró, tehergépkocsi vásárlására, amely a feladatok ellátását segítené.
A közvetlen költségek felhasználásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a közvetlen
költségként megállapított összeg az üres, átmenetileg betöltetlen közfoglalkoztatási
helyek miatt csökken.
Az intézmények számára nagy segítséget jelent a közfoglalkoztatás a feladataik
ellátásában, jelentős megtakarítást tapasztalható pl.: a postaköltségben.
Összességében megállapítható, hogy a 88/2015 (II.19.) Kt. határozatban biztosított
támogatással 2014. évről áthúzódó programokkal együtt 2015. évben Dombóvár Város
Önkormányzatánál, az önkormányzat intézményeinél, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál és a Lakásgazdálkodási NKft-nél 118 fő közfoglalkoztatása valósult
meg.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2015. (III.26.) Kt.
határozatában döntött arról, hogy havonként tájékoztatást kér a közfoglalkoztatottak
bevonásával végzett közfeladatok ellátásáról. A közfeladatok ellátására a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft-vel és a Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötöttünk együttműködési megállapodást, amely alapján az elvégzett
feladatokról 2015. májusától minden hónapban tájékoztattam a Képviselő-testületet az
elvégzett munkákról, így azokat jelen tájékoztatóban nem részleteznénk, azonban a
márciusban kimaradt beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Határozati javaslat
a 2015. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzatánál, az önkormányzat intézményeinél, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál, valamint a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nél
2015. évben megvalósult közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester
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1. számú melléklet
Közfoglalkoztatás 2015.
15.03.1615.02.29.

15.03.0116.02.29.

15.04.0115.08.31.

15.04.0115.12.31.

15.04.0116.02.29.*

15.08.0115.10.31.

15.09.0116.02.29.

15.12.0116.06.30

16.01.0116.02.29.

1 fő

Szivárvány Óvoda
Bölcsőde

1 fő

Gyermekvilág
Óvoda

1 fő

Könyvtára

2 fő

Integrált Önkorm.
Szolg. Szervezet

4 fő

Egyesített Szociális
Intézmény

6 fő

5 fő

1 fő

1 fő

Kapaszkodó
Dvári Város- és
Lakásgazd. NKft.

15.07.1516.02.29.

5 fő

36 fő

35 fő

Dombóvári KÖH

6 fő

Dombóvár Város
Önkormányzata

7 fő

55 fő

33 fő

2 fő

10 fő
2 fő
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
*Hosszabbítással
2015. augusztus 31-éig a Járási Hivatal 85%-os bérköltség-támogatást nyújtott, illetőleg lehetőség volt a közvetlen költségek
támogatásának igénylésére is.
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2015. szeptember 1-jétől 2016. február 29-éig 100%-os bérköltség-támogatással valósulhattak meg a programok, azonban közvetlen
költségek támogatására nem volt lehetőség.
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2. számú melléklet
Közfoglalkoztatottak bevonásával végzett közfeladatok ellátása
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26-án
145/2015. (III.26.) Kt. határozatában döntött arról, hogy havonként tájékoztatást kér a
közfoglalkoztatottak bevonásával végzett közfeladatok ellátásáról. A Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft. és a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által végzett feladatok az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra 2016. február
hónapban.
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Szelektív szigetek takarítása folyamatosan, 583 km.
- Konda-völgy sorompó lebetonozása.
- DFC hirdetőpalánk bontása hulladék vas elszállítása telephelyre 2 forduló.
- DVMSE hulladék vagy szállítása, telephelyre 2 forduló.
- Telephelyen raktárak festése.
- Szállásréti tónál viharkár okozta fa visszavágása 3 db, fűzfa ifjítása.
- Természetvédelmi területek szemetezése napi szinte. Átlagosan napi 5 zsák
szemét.
- Nordic walking pálya energiafűz betakarítása, szállítása telephelyre,
tereprendezés, szemetezés.
- Konda völgyi sétányról a kidőlt fák, letört faágak eltávolítása és elszállítása.
- Nyugdíjas parkban letört gallyak, faágak összeszedése, és egy kupacba rakása,
kb. 3ha, tűzifa beszállítása a telephelyre.
- Szállásréti tónál letört faágak összeszedése, és egy kupacba rakása kb. 2 ha.
- Gunaras tópart megerősítése, cölöpözés kb 70-80 m-en.
- Telephelyen tűzifa kalodázása, és a tűzifa osztásnál segédmunka.
- Konda völgyi sétányok lehullott falevelek eltakarítása kb. 10 km.
- Nyugdíjas par, Kispolgárok parkja szemetezése, lehullott falevelek
összegereblyézése és elhordása kb. 4 ha.
- Nyugdíjas par egész területén a pocoktúrások elgereblyézése.
- Szállásréti tó körül a pocoktúrások elgereblyézése, kb. 2 ha.
- Nordic walking pálya szemetezése, belógó ágak metszése, 2 alkalommal,
- Nordic walking pályánál energiafűz metszése kb. 300 m, kévébe kötése és a
telephelyre szállítása.
- Romaház udvar takarítás lehullott falevelek eltakarítása napi szinte.
- Romaház, melegedő, iroda, közösségi helyiségek takarítása.
- Kneip-sétány lehullott falevelek eltakarítása, folyamatosan.
- Róka völgy szemetezése, sétányról a lehullott falevelek eltakarítása.
- Nyergesi erdő szemetezése, 1 alkalommal.
- Gólya vár szemetezése rendbetétele fák gallyazása, 1 alkalommal.
- Gunarasi kiserdő sétányok takarítása, szemetezése, 1 alkalommal.
- tüskei tölgyes szemetezése, 1 alkalommal.
- Munkások, eszközök szállítása, zúzalék, egyéb szállítások.
- Szállásréti tó zsilip kezelése, folyamatosan.
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-

Természetvédelmi területeken kukák, padok javítása, folyamatosan.
Adminisztrációs munka, koordinálás, anyagbeszerzés.
Gunara-Páltelep kerékpárút szemetezése. Vasúti szelvények helyreállítása,
tisztítása, festése. 10 db tájékoztató tábla helyszínre szállítása és kihelyezése.
2db par kihelyezése. Belógó ágak metszése. QR kódok kihelyezése, túraútvonal
kijelölése, kendők kihelyezése. Ösvények kialakítása (2 db).
Nordic walking pályától a DÖPTE bázishoz tűzifa szállítása, tábortűz rakáshoz,
3 forduló.
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