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Beszámoló Előterjesztés 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 

a 2021. évi közfoglalkoztatási programokról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 2021-ben 68 fő közfoglalkoztatását 

támogatta Csorvás Város Önkormányzatánál. Valamennyi közfoglalkoztatott a hosszabb 

időtartamú foglalkoztatás keretében dolgozott, képzésükre 2021-ben nem került sor. 

 

Az előző évektől eltérően 2021-ben csak a helyi termékek előállítása (szőnyeg, seprű, 

drótfonat), a bel- és külterületi utak karbantartása, kátyúzás, illetve a közterületek és 

zöldfelületek karbantartása volt a közfoglalkoztatottak napi feladata. 2021-ben is folytatódott a 

napelemes kandeláberek kihelyezése, melynek lakatos- és kőműves munkáit a 

közfoglalkoztatásban készültek el.  

 

A 2021-es évet is nehezítette, hogy a közvetlen költséget nem lehetett elszámolni a 

közfoglalkoztatásban: a feladatellátáshoz szükséges eszközöket, és a termékek előállításához 

szükséges anyagokat saját forrásból biztosította az Önkormányzat (utoljára 2019-ben erre 

6.475.973,-Ft-ot számolhattunk el, és kaptunk meg állami, dologi normatívaként). Bér- és 

járulék költségre 77.399.808,-Ft támogatást kapott az Önkormányzat 2021-ben, ami a 

közfoglalkoztatásban keletkezett bér- és járulék költséget teljes egészében fedezte. 

 

A közfoglalkoztatottak létszáma változó volt a 2021-es év folyamán. A megállapított 68 fős 

keretet egyszer érte el a létszám, de általában 54-68 fő között mozgott a szerződésben álló 

közfoglalkoztatottak száma. 

 

A mezőgazdasági tevékenységet 2021-ben, a Csorvás, külterület 053/1 hrsz-ú földterületen 

folytattuk, 1,9 hektáron cirkot termesztettünk.  

  



A 2021. év gazdálkodásának főbb adatai számokban 
 

Az egyes munkafolyamatok dolgozóinak átlagos létszáma 

 

Az önkormányzati intézményekben közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma:      10 fő, 

biobrikett gyártásban            1 fő, 

növénytermesztésben      20-30 fő, 

szőnyegszövésben            4 fő, 

seprűkötésben           4 fő, 

kerítés, drótfonat készítésben              3 fő, 

az utak és közterületek karbantartásában       5-15 fő 

közfoglalkoztatott dolgozott. Az utóbbi létszámban szerepel gépkezelőként 2-3 fő. 

 

Az idénymunkák munkaerőszükségletét figyelembe véve, az egyes csoportokban dolgozók 

létszáma folyamatosan változott az év során. Célszerű volt például a parlagfű-mentesítést a 

fűvágással egy időben végezni, munkaerő-átcsoportosítással. 

 

A közvetlen költség központi forrásból történő fedezetének hiánya miatt nagyértékű eszközök 

beszerzésére nem került sor 2021-ben.  

 

A rongyszőnyeg-készítés bevételei és költségei 

 

Összes költség: 60.010,-Ft 

 

Összes bevétel: 408.130,-Ft 

 

Eredmény: 348.120,-Ft 

 

 

A cirokseprű-készítés bevételei és költségei 

 

A cirok termesztésének költsége: 218.406,- Ft 

A seprű-készítéshez szükséges anyagok, eszközök: 636.326,- Ft 

 

Összes költség: 854.732,-Ft 

 

Összes bevétel: 1.098.500,-Ft 

 

Eredmény: 243.768,-Ft 

 

Seprűcirok betakarítása kézi erővel történt. 

 

A cirokszakáll értékesítéséből befolyt összeg: 181.800,-Ft 

 

 

 



 

A drótfonat-készítés bevételei és költségei 

 

Összes költség: 1.366.522,-Ft 

 

Összes bevétel: 1.179.000,-Ft 

 

Eredmény: -187.522,-Ft 

 

 

A 2021-es év negatív eredménye a készleten lévő termékek értékével magyarázható. 

2021. december 31. napján a drótfonat készletértéke: 486.474,-Ft (799 folyóméter). 

 

Egyéb termék értékesítéséből származó bevételek: 

 

2021. december 31. napján készletérték: 

 

Biobrikett (270 zsák): 226.800,-Ft 

Beton termék (járdalap, oszlop, stb.) 395.250,-Ft 

 

 

A 2021. évi közfoglalkoztatásban a  

saját előállítású termékek eredménye: 586.166,-Ft 

 

Szakemberek hiánya miatt biobrikett és a betonelem-gyártás nem volt 2021-ben. A nagy 

készletérték a korábbi évekből fennmaradt termékekből áll. 

 

 

A 2022. év tervei 

 

2022. február 28. napjáig tart a közfoglalkoztatásban dolgozók munkaszerződésének időbeli 

hatálya. Az év eleji két hónapban a feladat az esetleges hóeltakarítás, a közterületek és a 

külterületek rendezése, de főképpen a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása volt, a belvízkárok 

megelőzése érdekében. 2022. január 31. napján kezdődött a személy- és vagyonőr képzés, 

melyben 13 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A vizsga 2022. április 1. napján esedékes. 2022. 

március 1. napjától kezdődő 2022-2023-es foglalkoztatási időszakban előreláthatólag 

ugyanezek a munkafolyamatok fognak zajlani a közfoglalkoztatásban: ciroktermesztés, 

közterület és külterület-karbantartás, az utak és a járdák tisztántartása, a parlagfűmentesítés, a 

kátyúzás és a saját előállítású termékek gyártása és értékesítése.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg, majd fogadják el a beszámolót. 

 

 

Csorvás, 2022. február 14. 

 

Baráth Lajos s.k. 

   polgármester 

   

 



HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

…./2022.(….) KT. h a t á r o z a t: 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. évi közfoglalkoztatási programról szóló 

beszámolót elfogadja.  
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