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J a v a s l a t 

 

 közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) benyújtotta a 

2021. évi járási startmunka mintaprogramjaira épülő, valamint a hosszabb távú 

közfoglalkoztatási programjait. A Nógrád Megyei Kormányhivatallal folytatott egyeztetések 

eredményeként 2021. 03 01-jével három START közfoglalkoztatási mintaprogram, valamint 

egy hosszabb távú közfoglalkoztatási program indulhatott el Salgótarjánban. A programok által 

összesen 392 fő foglalkoztatását tervezi a Nonprofit Kft.  

A programok kapcsán 2021-ben is kihívást jelent annak a rétegnek a foglalkoztatása, akit még 

be lehet vonni a közfoglalkoztatásba. Sajnos egyre több a mentális problémával küzdő személy, 

de komoly problémát jelent a munkahelyi fegyelem betartatása is: 2020-ban sok személy 

esetében került sor a munkaszerződés megszüntetésére igazolatlan távollétek kapcsán. 

Ugyanakkor minden nehézség ellenére is a megye egyik legnagyobb közfoglalkoztatója a 

Nonprofit Kft, míg a környező nagyobb településeken a közfoglalkoztatás vagy megszűnt, vagy 

100 fő alatti létszámmal működik. 

 

A programok főbb adatait az alábbi rövid ismertető tartalmazza: 

 

1. Szociális jellegű program 

 

1.1.A program rövid bemutatása: 

 

A 2020. márciusában Magyarországon is megjelent SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

közvetlen hatással van a gazdasági és társadalmi folyamatokra. A változó gazdasági helyzethez 

igazodva a közfoglalkoztatási álláshelyek nyújtotta stabilitás napjainkban különösen fontos 

jelentőségű. Ennek következtében a Nonprofit Kft. szerepe még inkább hangsúlyossá vált.  

Salgótarján területén kötelezően ellátandó feladatok megvalósításához 2021. évre tervezett 

szociális program 5 kiemelt (közúthálózat karbantartása, belvízelvezető árkok tisztítása, 

zöldterületek kezelése-fűnyírás, temetőkarbantartás, illegális hulladék felszámolása - 

városgondnoki feladatok ellátása ) tevékenységet foglal magába.  

 

 

1.2.A program pénzügyi részletezése: 

 
A program időtartama: 2021.03.01 – 2022.02.28. 
A program tervezett létszáma: 178 fő 
A program teljes költsége: 270.359.289 Ft 
- Bér jellegű kiadás:  204.093.864 Ft 
- Dologi jellegű kiadás: 66.265.425 Ft 
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Bérköltség után igényelt támogatási összeg: 204.093.864 Ft 
Dologi jellegű kiadások után igényelhető támogatási összeg: 53.645.215 Ft 
Támogatási igény összesen: 257.739.079 Ft 

Saját forrás összege: 12.620.210 Ft 

 

 

2. Mezőgazdaság program 

 

2.1.A program rövid bemutatása: 

 

A program 2021. évben 20 fő bevonásával kerül megvalósításra. A program egyik eleme az 

üvegházi virágpalánta termesztése. A megtermelt virágok a város köztereire, parkjaiba, 

dísztereire valamint intézményeibe (óvoda) kerülnek kiültetésre. A program keretei közé 

tartozik a parkok zöldfelületeinek gondozása, tisztán tartása, gyomtalanítás, locsolás, az 

eltulajdonított vagy károsodott növények pótlása, a közterületeken lévő fák metszése, szükség 

esetén azok kivágása, eltakarítása.  

 

2.2.A program pénzügyi részletezése: 

 
A program időtartama: 2021.03.01 – 2022.02.28. 
A program tervezett létszáma: 20 fő 
A program teljes költsége: 28.508.660 Ft 
- Bér jellegű kiadás: 22.936.248 Ft 
- Dologi jellegű kiadás: 5.572.412 Ft 
Bérköltség után igényelt támogatási összeg: 22.936.248 Ft 
Dologi jellegű kiadások után igényelhető támogatási összeg: 5.433.105 Ft 
Támogatási igény összesen: 28.369.353 Ft 

Saját forrás összege: 139.307 Ft 

 

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 

 

3.1.A program rövid bemutatása: 

 

A 2021-re tervezett programban a korábbi években bevált tevékenységeit folytatja a Nonprofit 

kft.  Kiemelt szerepet kap a varrodai és mosodai részleg, de a szakipari (asztalos, lakatos, 

kerítésfonat-készítő rész) üzem által előállított eszközök, termékek is nagy hangsúlyt kapnak a 

programban. 

A mosoda elsősorban az idősek otthonának dolgozik be, a varroda a veszélyhelyzet kihirdetése 

óta napi szinten gyártja a maszkokat, de egyéb textil termékeket is előállítanak. 

A Nonprofit Kft. telephelyén működő szakipar továbbra is karbantartja, előállítja és kihelyezi 

a kültéri használati tárgyakat (padok, asztalok virágládák, hulladék-gyűjtő edények, tájékoztató 

táblák, filagória) a parkokba, közterekre.  
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3.2.A program pénzügyi részletezése: 

 
A program időtartama: 2021.03.01 – 2022.02.28. 
A program tervezett létszáma: 39 fő 
A program teljes költsége: 61.636.027 Ft 
- Bér jellegű kiadás: 45.630.996 Ft 
- Dologi jellegű kiadás: 16.005.031 Ft 
Bérköltség után igényelt támogatási összeg: 45.630.996 Ft 
Dologi jellegű kiadások után igényelhető támogatási összeg: 15.020.104 Ft 
Támogatási igény összesen: 60.651.100Ft 

Saját forrás összege: 984.927 Ft 

 

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 

 

4.1.A program rövid bemutatása: 

 

A program tervezett létszáma 155 fő.  A város intézményei jelentős feladatokkal terheltek, 

melyek végrehajtása igényli a közfoglalkoztatottak bevonását. A programban kitűzött célokhoz 

az alábbi munkakörök kapcsolódnak: 6 fő műszaki irányító, 9 fő általános karbantartó, 33 fő 

intézményi takarító, 1 fő hivatalsegéd, kézbesítő, 47 fő segédmunkás. A dolgozók főbb feladatai 

az irodák és közösségi helyiségek, használati és berendezési tárgyaik tisztán tartása és 

fertőtlenítése; karbantartási és javító munkák elvégzése; egyéb kisegítő, adminisztrációs 

feladatok ellátása.  

A város utcái, parkjai, díszterei és zöldfelületei folyamatos tisztán tartást és karbantartást 

igényelnek.  Ezen feladatok ellátásával 1 fő műszaki irányító és 58 fő segédmunkás foglakozik 

majd. 

A program 2021-ben nem igényel saját forrást! 

 

4.2.A program pénzügyi részletezése: 

 
A program időtartama: 2020.03.01 – 2022.02.28. 
A program tervezett létszáma: 155 fő 
A program teljes költsége: 182.100.032 Ft 
- Bér jellegű kiadás: 176.700.648 Ft 
- Dologi jellegű kiadás: 5.399.384 Ft 
Bérköltség után igényelt támogatási összeg: 176 700.648 Ft 
Dologi jellegű kiadások után igényelhető támogatási összeg: 5.399.384 Ft 
Támogatási igény összesen: 182.100.032 Ft 

Saját forrás összege: 0 Ft 
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Összesített adatok 

 

Foglalkoztatotti létszám 392 fő 

Összes költség  (Bér+Dologi) 542.604.008 Ft 

Ebből bér jellegű költség 449.361.756 Ft 

Ebből dologi jellegű költség 93.242.252 Ft 

Összes támogatási igény 528.859.564 Ft 

Saját forrás összesen: 13.744.444 Ft 

 

A fentiekben leírtak alapján 2021. évben induló, illetve folytatódó közfoglalkoztatási 

programokhoz a Nonprofit Kft. részére a saját erő biztosításához szükséges forrás 13.744.444 Ft, amely 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a 

Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a járási startmunka 

mintaprogramok közül a Szociális jellegű program, a Mezőgazdaság program, valamint a Helyi 

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program, továbbá a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási program megvalósítására vonatkozó pályázatoknak a Salgótarján 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Osztályához történő benyújtását utólagosan jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

 

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére a pályázatokhoz kapcsolódó 

13.744.444 Ft önerőt az alábbiak szerint biztosítja:  

- a szociális jellegű programhoz kapcsolódóan          12.620.210 Ft-ot, 

- a mezőgazdaság programhoz kapcsolódóan                    139.307 Ft-ot, 

- a helyi sajátosságokra épülő programhoz kapcsolódóan             984.927 Ft-ot, 

- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan                 0 Ft-ot. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 




