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Jászberény Város Polgármestere 
 

 
 

Előterjesztés 
 

a 2022. évi járási startmunka program indításához szükséges kérelem beadására és az önerő 
biztosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Meghirdetésre került a 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok 
megvalósítására vonatkozó pályázati lehetőség.  
 
A támogatott programelemek köre: 
 

• mezőgazdasági program 
• helyi sajátosságokra épülő program 
• szociális jellegű program (belvíz-elvezetések, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- 

és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartás, illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolása). 

 
A programok 2022. március 1-jétől 2023. február 28-ig tervezhetőek. 
 
A tervezési folyamat során – a tényleges kérelem benyújtását megelőzően – előzetes 
programtervet kell készíteni, melyből a miniszteri döntést követően készíthető el a kérelem. 
Az illetékes járási hivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján készíti elő a támogatásra 
vonatkozó hatósági szerződést.  
 
A pályázati programtervet 2022. január 4-ig kell benyújtani elektronikus formában. A járási 
hivatal foglalkoztatási osztályára történő benyújtásának határideje: az előzetes kérelmeket 
mellékletekkel együtt  2021. november  30-ig  kell elkészíteni és  véglegesíteni a KTK 
programban.  
 
Legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében legfeljebb 100%-ban támogathatóak. 
15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 
mintaprogramok estében 15 fő közfoglalkoztatottig 100%-ig, azon túl legfeljebb 90%-ban 
támogathatóak. 
 
A program keretében elszámolható költségek: 

• Bérköltség (bér, szociális hozzájárulási adó) 
• Működési célú költségek /Dologi/ (munkaruha, védőeszközök, utazási költség, szállás, 

kis értékű tárgyi eszköz, egyéb költségek)  



• Felhalmozási célú költség /Beruházási/ (nagy értékű tárgyi eszköz, beruházási 
költségek) 

 
A korábbi években Jászberény Városi Önkormányzat a „mezőgazdasági program”-ra és a 
„szociális jellegű program”-ra pályázott és valósította meg. A tervezett 2022. évi programban 
szintén e két elemet célszerű betervezni. 
 
A tervezett mezőgazdasági program adatai: 

• tervezett létszám:   10 fő 
• tervezett támogatási összeg:  16.648.535,-Ft. 
• tervezett önerő:   0 Ft. 
• tervezett összköltség:   16.648.535,-Ft. 

 
A tervezett szociális jellegű program: 

• tervezett létszám:   33 fő 
• tervezett támogatási összeg:  42.839.942,-Ft. 
• tervezett önerő:        513.310,-Ft. 
• tervezett összköltség:   43.353.252,-Ft. 

 
 
A tervezett közmunkaprogramok megvalósítása érdekében tárgyi ügyben két döntés 
meghozatala szükséges: a Jászberény Városi Önkormányzatnak a pályázatban való részvételi 
szándéka, valamint a pályázat nyertessége esetén az önerő biztosítása. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozati javaslatok – egyszerű többséggel történő – elfogadására. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2021. (XI. 23.) határozata  
2022. évi járási startmunka program indításához szükséges kérelem beadásáról és az önerő 
biztosításáról 
 

1) A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) egyetért azzal, hogy Jászberény Városi Önkormányzat a 2022. évi járási 
startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok megvalósítására vonatkozó pályázati 
lehetőségre támogatásra irányuló kérelmet nyújtson be a mezőgazdasági 
programelemre és a szociális jellegű programelemre vonatkozóan. 
 

2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott szociális jellegű projektelem 
megvalósításához bruttó 513.310-Ft.  önerőt biztosít a Jászberény Városi 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 
 

3) A Képviselő-testület felkéri a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a 2. pontban 
foglaltakat a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Jászerény Város polgármesterét a pályázattal 

összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen a 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására. 

 



Határidő:  2021. november 30. 
   A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
     tervezési időszaka (a 3. pont vonatkozásában) 
Felelős: Budai Lóránt polgármester (a 2. és 4. pontban foglaltak 

vonatkozásában) 
Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály osztályvezetője 
Kiss József, PH Gazdasági Osztály vezetője (a 3. pont vonatkozásában) 

 
Erről értesül: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2) PH Gazdasági Osztály – helyben, 
3) PH Városgazdálkodási Osztály – helyben, 
4) Valamennyi Képviselő-testületi tag, 
5) Irattár. 

 
 
Jászberény, 2021. november 11. 
 

Budai Lóránt s.k. 
polgármester 
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