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EL ŐT ERJE SZT ÉS  
 

A 2022. évi közfoglalkoztatási programra vonatkozóan 
 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2022. február 15. napján 
tartandó nyílt ülésén 
 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 

Melléklet: 1 db határozati javaslat 
 

Jogszabályi háttér:  
- A közfoglalkoztatási programok támogatási időszaka a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van a 2022. évre is kérelmet benyújtani a „Start közmunka 

program” keretében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettóújfalui Járási Hivatal Munkaügy 

Osztályára.  A program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása-kiemelten hátrányos 

helyzetű járásokban. A Kormány 2022. évre a közfoglalkoztatás céljaként- többek között- azokban 

a vidéki térségekben, ahol a szaktudás, tőke, a vállalkozási szemlélet hiánya miatt a lakosság 

vállalkozóvá válása nem reális, ugyanakkor a munkalehetőség hiánya beavatkozást kíván, a 

gazdaságszervezés alkalmas megoldásának tűnik a közösségi, szövetkezeti vállalkozások formája. 

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatási programok csak átmeneti megoldást jelentenek, ezért a 

közfoglalkoztatásból kikerülő számára az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedés egyik 

legfontosabb terepe a szociális gazdaság, azon belül is a szociális szövetkezet létrehozása és 

működtetése. 

Az új támogatási program elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális 

szövetkezetek foglalkoztatási képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplő vállaláshoz 

kíván ösztönzést nyújtani. A program keretében olyan projektek kerülnek támogatásra, amelyek 

elősegítik a hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci 

integrációját. 

A program tervezett időszaka: 2022.03.01-2023.02.28. 

 

 



Mindezek alapján a kérelmezett startmunka programok az alábbiak: 

- Mezőgazdasági programelem 2022. 

- Szociális programelem: Belterületi közutak karbantartása 2022. 

A ,, Startmunka program” egyaránt hosszú távú – 8 órás – foglalkoztatásra ad lehetőséget, és mind 

a három 100%-os támogatottságú. A programban lehetőség van dologi költségek finanszírozására, 

amely a foglalkoztatottak létszáma után igényelhető. 

 
Mezőgazdasági programelem 2022. 
 
Foglalkoztatni kívánt személyek létszáma: 6 fő 
 

Költségnem megnevezése 2022. év /Ft 2023. év/Ft 

Közfoglalkoztatottak 
közfoglalkoztatási bére 

4666725.- 1555575.- 

Közfoglalkoztatási béreket 
terhelő szociális hozzájárulási 
adó 

361692.- 120564.- 

Bérköltség után igényelt 
támogatási összeg (ütemezés 
figyelembevételével) 

6145843.- 558713.- 

Beruházási és dologi költségek 
után igényelt támogatási 
összeg (ütemezés 
figyelembevételével) 

10956608.- 8000.- 

Támogatási igény összesen 17102451.- 566713.- 

Kötelező saját forrás összege 0.- 0.- 

 
 
Szociális programelem:Belterületi közút karbantartás 2022. 
 
Foglalkoztatni kívánt személyek létszáma: 6 fő 
 

Költségnem megnevezése 2022. év /Ft 2023. év/Ft 

Közfoglalkoztatottak 
közfoglalkoztatási bére 

7216725.- 2830575.- 

Közfoglalkoztatási béreket 
terhelő szociális hozzájárulási 
adó 

559332.- 219384.- 

Bérköltség után igényelt 
támogatási összeg (ütemezés 
figyelembevételével). 

9580393.- 1245623.- 

Beruházási és dologi költségek 
után igényelt támogatási 
összeg (ütemezés 
figyelembevételével) 

3213984.- 0.- 

Támogatási igény összesen 12794377.- 1245623.- 

Kötelező saját forrás összege 0.- 0.- 

 



 
 
Csökmő, 2022. február 10. 
                                                                                              /: Nagy Tibor s.k.:/ 
             polgármester 
 

 
Melléklet az előterjesztéshez:  

 
 

Határozati javaslat: 
 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére megtárgyalta a 2022. 
évi járási Startmunka programok kérelmének tervezetét, és úgy határozott, hogy Startmunka 
program tekintetében a 2022.03.01-2023.02.28. közötti időszakra kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához az alábbi 
programelemekre:  

- Mezőgazdasági programelem 2022. 

- Szociális programelem: Belterületi közutak karbantartása 2022. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert a kérelem benyújtására, 
valamint pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások 
megindítását és a felmerülő önerőket.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor  

             polgármester 


