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Előterjesztés 
 a 2022. évi közfoglalkoztatási program Belügyminisztérium felé történő benyújtásának 

és a program megvalósításának  támogatásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 
 
Önkormányzatunk, a korábbi évekhez hasonlóan 2022. évben is tervezi járási szociális jellegű  
startmunka program indítását. A program célja a belterületi, külterületi mezőgazdasági utak, a 
kerékpárút nyomvonalának, a közterületeknek a karbantartása. A Belügyminisztériumtól 
kapott tájékoztatás alapján a 2022. évre vonatkozóan a járási startmunka programok 
időtartama változatlanul 12 hónap. A létszám tervezésekor figyelembe kell venni a 2021. 
március 1. és 2021. szeptember 30. közötti program átlaglétszámát, ami alapján 2022-ben 
önkormányzatunk öt fő felvételével indíthat programot.  
A belügyminiszteri tájékoztatás szerint a SARS-Cov-2 vírus okozta COVID-19 betegség 
következtében kialakult pandémia jelenleg is közvetlen hatással van a gazdasági és társadalmi 
folyamatokra, azon belül pedig a munkaerő-piaci környezetre és a munkaerő-piaci 
folyamatokra, amelyek alapjaiban befolyásolják a közfoglalkoztatási programok működését és 
tervezését is. 
 
A tervezhető létszám évről-évre csökken. Önkormányzatunk az engedélyezett öt személy 
felvételét szükségesnek tartja az elvégzendő feladatok függvényében. A 
településüzemeltetésben dolgozók munkatervében évről-évre segítséget jelent, hogy a  
közfoglalkoztatottak a segédmunkát el tudják végzeni, így lehetőséget teremtve a 
munkafolyamatok differenciálására. 
 
A  program a tervek szerint 2021. március 1-i kezdéssel az alábbi adatokkal valósul meg: 
 

Belterületi és mezőgazdasági utak karbantartása startmunka ráépülő 
mintaprogram (12 hó tartamú, 5 fő bevonásával)  

 
A program tervezését 2022. január 4. napjáig kell véglegesíteni, amihez szükséges a 
képviselő-testület támogató határozata arról, hogy hozzájárul a program benyújtásához 
és a megvalósításhoz 
 
 
Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy a közfoglalkoztatási program benyújtását és 
megvalósítását támogatni szíveskedjenek. 
 
 
….…/2021.(….)Kt. határozata 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata 2022. évre vonatkozó közfoglalkoztatási 
program benyújtásának és megvalósításának támogatása 



 
H A T Á R O Z A T 

 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2022. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programját, és azt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontjában 
meghatározott helyi közfoglalkoztatási feladat hatékony ellátása érdekében öt 
közfoglalkoztatott bevonásával, belterületi és mezőgazdasági útjainak karbantartására, 
Szociális jellegű startmunka ráépülő mintaprogram megvalósítása keretében támogatja és 
ennek érdekében hozzájárul a program Belügyminisztérium felé történő benyújtásához. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 

Határozatról értesülnek: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
 
Bordány,  
 
 

Tanács Gábor 
 polgármester 


