
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 
____________________________________________________________________________________ 

 
ELŐTERJESZTÉS  

az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt éveket követően, Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2018. évben lehetősége nyílik a 
„Kistérségi Startmunka” program kapcsán pályázatokat benyújtani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási 
Osztályához. 
 
A következőkben az egyes programelemek tervezetei kerülnek leírásra:  
 

a) Mezőgazdasági programelem: 
  
A programelembe bevont álláskeresők száma: 91 fő (2017. évben 111 fő) 
A programelem kezdete: 2018.03.01. 
A programelem vége: 2019.02.28. 
 
A projekt keretein belül az uborkatermesztés mellett, fóliában főleg a közterületeken virágládákba kihelyezett 
és földbe ültetett virágpalánták nevelését tervezzük az alábbi 0333/1., 0326/4. és a 0324/4 hrsz.-ú 
ingatlanokon. A 0324/3. hrsz-ú ingatlanon kis- és nagytestű haszonállat (mangalica, juh, kecske, bárány, 
szarvasmarha, ló és szamár), a 0324/4 ingatlanon fácán tartását, a 0224/2. hrsz.-ú ingatlanon elsősorban a 
helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program végrehajtásához szükséges tojótyúk állomány 
tartását kívánjuk folytatni.  
 

b) Belterületi közutak karbantartása programelem: 
 
A programelembe bevont álláskeresők száma: 18 fő (2017. évben 35 fő) 
A programelem kezdete: 2018.03.08. 
A programelem vége: 2018.11.30. 
 
Hajdúsámson város mellékutcáinak állapota az elmúlt években elvégzett munkálatoknak köszönhetően 
javult, de továbbra is fontos célkitűzés a szükséges javítások, karbantartások rendszeres elvégzése, mivel 
az utak nagy része még mindig kavicsos, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utak, utcák az 
elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást, kavicsvisszapótlást igényelnek. Az utak javítását ez 
évben a kátyúk zúzott kővel és sóderrel történő feltöltésével, tömörítésével, padkaegyengetéssel tervezzük 
elvégezni, melyek kellő alapot biztosítanak. Az előbbieken kívül a város járdahálózatának javítását, cseréjét 
továbbra is kiemelten kezeljük lehetőségeinkhez mérten.  
 

c) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem: 
 
A programelembe bevont álláskeresők száma: 28 fő (2017. évben 40 fő) 
A programelem kezdete: 2018.03.01. 
A programelem vége: 2019.02.28. 
 
A Helyi sajátosságokra épülő programelemünk ez évben két pillérre épül.  

1. pillér: Az asztalosipari üzemünk, ahol 16 fővel tervezünk. A szaktudással rendelkező munkavezető 
napi irányítása mellett a faüzemi segédmunkások elsősorban a napi esetleges és előre tervezett 
karbantartás mellett, az önkormányzat számára szükséges szakipari munkák előkészítésével, 
szállításával és egyéb, az elkészült termékekkel kapcsolatos munkákat végzik. 

2. pillér: A helyi hagyományokra épülő száraztésztagyártó üzemünk, ahol 11 fővel tervezünk. Az üzem 
konyhakész száraztésztákat állít elő, melyhez nagymértékben hozzájárulnak az előző évben 
támogatásból beszerzésre került dagasztó- és tésztakészítő gépek, így a mennyiségen túl az 
előállított termékek palettáját is növelve. Az elkészült termékeket közétkeztetésre, promóciós célra 
(pl. a városhoz, illetve közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó rendezvények) kívánjuk felhasználni, illetve 
a fennmaradó mennyiség értékesítését tervezzük. 
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d) Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem: 
 
A programelembe bevont álláskeresők száma: 31 fő (2017. évben 40 fő) 
A programelem kezdete: 2018.03.05. 
A programelem vége: 2018.10.31. 
 
Hajdúsámson közigazgatási területén – kül- és belterületen egyaránt – több ponton, az elmúlt évekhez 
hasonlóan (bár jelentősen sikerült visszaszorítani) továbbra is rendszeres az illegális hulladéklerakás. 
Kiemelten problémás területek az egyes utcák végei, valamint a város peremét övező út. Az illegálisan 
elhelyezett hulladék lerakatok építési törmeléket, műanyag, papír valamint gumi hulladékokat tartalmaznak. 
A település belterületének déli határát övező út mellett több ponton jellemzően építési törmelék található, 
melyek részben az útra is rákerülnek. A projekt keretében célunk, hogy az előző évekhez hasonlóan további 
területek rekultivációja (a hulladékok összegyűjtése, csoportosítása, elszállítása, a feltalaj fizikai kezelése, 
tereprendezés,) történjen meg, illetve célkitűzésünk az újbóli hulladéklerakás megakadályozása valamint az 
illegálisan lerakott hulladékok elszállítása a hulladékkezelőbe. A programnak köszönhetően folyamatosan 
csökkenek a lakóterületet, illetve annak környezetét elcsúfító illegális hulladéklerakó helyek, mellyel 
megakadályozzuk a talaj terhelését, tovább szennyeződését. Kiemelt célunk a munkafolyamatok végén az 
értékteremtés a zöldfelületek növelésével.  
 

e) Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem: 
 
A programelembe bevont álláskeresők száma: 15 fő (2017. évben 35 fő) 
A programelem kezdete: 2018.03.15. 
A programelem vége: 2018.11.30. 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzat (nagymértékben igénybevett) mezőgazdasági és a közigazgatásilag 
külterületnek minősülő, de vegyes használatú útjainak állapota javításra, illetve karbantartásra szorul. Ezen 
utak jelentős része növényzettel borított, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utak az 
elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást, kátyúmentesítést igényelnek. Az utak javítását a 
kátyúk zúzott kővel és sóderrel történő feltöltésével, tömörítésével, padkaegyengetésével tervezzük 
elvégezni. Az utak szegélyét borító növényzet (fű, cserjék) okozta akadályokat is szeretnénk elhárítani. A 
tevékenység során kaszálást, illetve cserjeritkítást tervezünk, a korábbiakhoz hasonló módon. Az érintett 
területeken futó csatornák átereszeit helyreállítjuk (betonelemek visszaállítása, korlátjavítás), iszaptalanítjuk, 
lekaszáljuk. Az elvégzett munkálatok csökkentik a járművekben - az úthibákból eredően - keletkező károkat, 
meghibásodásokat. A késő őszi időszakban a felázott mezőgazdasági utakon, padkákon kialakuló 
nyomvályúk megszüntetése is tervezzük (helyreállítás, tömörítés) a fent említett útszakaszokon (a 
munkatervben meghatározottak szerint).  
 

f) Belvízelvezetés programelem: 
 
A programelembe bevont álláskeresők száma: 15 fő (2017. évben 22 fő) 
A programelem kezdete: 2018.03.12. 
A programelem vége: 2018.10.31. 
 
A programelem továbbra is elsősorban a belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási művek fenntartási és 
működési szintjének emelését célozza meg, olyan feladatok elvégzésével, melyekre az elmúlt évek pénzügyi 
forrásai nem adtak lehetőséget, továbbá melyekre a műszaki kiépítettség hiánya miatt nem volt lehetőség.  
Fő célkitűzéseink:  
    Gépi erővel nem kaszálható ár- és belvízvédelmi művek legalább évente egy alkalommal történő 
gyomtalanítása. 
    Kisvízfolyások és belvízvédelmi csatornák eddig gyakorlatilag műveletlen szakaszain történő cserjeirtás 
(adott esetben akár évente többször is). 
    A géppel fenntartható felületek mellett a hozzá tartozó "nedves" felületek kézi tisztítása (pl: láncos 
kaszálás). 
    Árvízvédelmi célokat szolgáló erdőkészletekben a mindenkori aktuális feladatok ellátása (cserjeápolás, 
pótlás, stb). 
    Töltéskoronák állagának javítása, a biztonságos védekezés elősegítése érdekében. 
    Megfelelő színvonalon a védekezéshez szükséges töltéstartozékok pótlása, javítása. 
    Előterek, szivárgók tisztítása. 
    Keresztező műtárgyak, zsilipek, átereszek tisztítása, üzemképességének biztosítása. 
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1. táblázat: a Kistérségi Startmunka Programra igényelt támogatások és azok intenzitása (a kérelmek 
jelenleg egyeztetés alatt vannak a támogató szervvel, így a tervezett adatok tájékoztató jellegűek). 

 

Programelem 

A bérköltség 
esetében 
igényelt 

támogatás 

Támogatási 
intenzitás a 
bérköltség 
esetében 

A 
beruházási 
és dologi 
költségek 
esetében 
igényelt 

támogatás 

Támogatási 
intenzitás a 

beruházási és 
dologi 

költségek 
esetében   

A programhoz 
kapcsolódó 

kötelező önerő 
mértéke a 

beruházási és 
dologi költségek 

esetében 

(Ft) (%) (Ft) (%) (Ft) 

a) Mezőgazdasági  100 771 776 100 26 224 152 87 3 515 766 

b) Belterületi 
közutak 
karbantartása 

13 906 519 
 

100 2 883 750 99 38 483 

c) Helyi 
sajátosságokra 
épülő 
közfoglalkoztatás 

30 864 888 
 

100 
7 970 830 

 
95 

370 076 
 

d) Illegális 
hulladéklerakók 
felszámolása  

20 969 564 
 

100 4 554 742 95 220 289 

e) Mezőgazdasági 
földutak 
karbantartása 

11 718 295 100 2 428 892 100 0 

f) Belvízelvezetés 9 621 729 100 1 883 064 100 0 

Mindösszesen 187 852 771  45 945 430  4 144 614 

 
Szakmai tájékoztatás:  
Az önkormányzat által benyújtott Start és a későbbiekben benyújtásra kerülő Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási programokhoz biztosítandó önerő fedezetét a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellékletének III. 2. pontja (A települési önkormányzatok 
szociális feladatainak egyéb támogatása) alapján kapott támogatásból biztosítja az önkormányzat a 2018. 
évi költségvetésében.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján – elhatározza, hogy elfogadja a következő közfoglalkoztatási programok tervezetéről szóló 
tájékoztatást: 
 
Kistérségi Startmunka program: 

 
a) Mezőgazdasági programelem 
b) Belterületi közutak karbantartása programelem 
c) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem 
d) Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem 
e) Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem 
f) Belvízelvezetés programelem 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és azok sikeres megvalósítása érdekében a 
jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint járjon el. 
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Határidő: folyamatos, legkésőbb a programelemek vége 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
Hajdúsámson, 2018. január 18.  
 
                        Antal Szabolcs     
                                                   polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Dr. Szabó Róbert  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető   

Jegyző: Dr. Danku József  

 


