Közfoglalkoztatás Nyíregyházán
a NYÍRVV Nonprofit Kft.
szervezésében
Előadó: Ignéczi Csabáné ügyvezető

1. A NYÍRVV Nonprofit Kft. rövid bemutatása
A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100
%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

Feladatait közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésben meghatározottak
szerint végzi.
A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az Önkormányzat alapfeladatainak
és közfeladatainak megfelelő színvonalú ellátása, a lakosság indokolt igényeinek
kielégítése, melyet szakmai követelményeknek megfelelően, a lehető legnagyobb
gondossággal kell elvégeznünk.
A társaság tevékenysége nagyon sokrétű, szerteágazó, a város egész területén ott
vagyunk.

Főbb közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek:



köztisztasági feladatok (városi takarítás, téli síktalanítás)



zöldfelület fenntartási tevékenység (parkok, kondiparkok, játszóterek
karbantartása, növényvédelem, utcai sorfa fenntartás, erdőfenntartás, erdei
tornapálya fenntartás, szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetés, parlagfű
mentesítés)



kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások (mezőőri szolgálat, környezetvédelem)



egyéb városüzemeltetési feladatok (zászlózás, Bujtosi tórendszer kezelése,
városszépítő akciók, köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje, beszerzése,
köztéri illemhelyek működtetése



közterület kezelési feladatok (útkezelés, csapadék csatorna és belvíz elvezető
csatorna üzemeltetés)



parkolási tevékenység



energetikai feladatok (közvilágítás, intézményi világítás, települési vízellátás)



lakóingatlan kezelés, üzemeltetés



állategészségügyi feladatok (gyepmesteri tevékenység, rovar és rágcsáló irtás,
ebnyilvántartás)



nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése
(stadionok, sportpályák, tanműhelyek, Szigligeti gyermeküdülő)



Közfoglalkoztatás

Saját piaci tevékenység:



saját ingatlanok kezelése



piac és vásártér üzemeltetése



gépjármű javítás és gépüzemeltetés

2. A közfoglalkoztatásról általánosan
2.1 Közfoglalkoztatási jogviszony létesítése


Csak a Járási Hivatal által kiközvetített álláskeresők kerülhetnek be a
közfoglalkoztatási programokba



Feltétel a foglalkozás egészségügyi alkalmasság



Határozott időre szóló közfoglalkoztatási jogviszonyt létesítése, mely mindig az
adott program idejére szól



Rendes munkaidő napi 8 óra



A jogviszonyt írásban, szerződésben kell rögzíteni



Próbaidő nem köthető ki



A közfoglalkoztatásban dolgozók szabadsága évi 20 nap



A dolgozók rendelkezzenek munkaköri leírással



A munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban kell
részesíteni



Fizetés nélküli szabadságot kérhet a közfoglalkoztatott, amennyiben 90 napnál
nem hosszabb határozott idejű szerződést köt idénymunkára. (A bevezetése óta
összesen 2 fő vette igénybe a társaságnál ezt a lehetőséget.)

2.2 Közfoglalkoztatási bér

A közfoglalkoztatott dolgozóknak jogszabály alapján fizethető bér 2017. óta nem
változott. Ennek az a célja, hogy elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon
helyezkedjenek el az álláskeresők.

2016.év


Közfoglalkoztatott minimálbér



jelenleg

79. 155 Ft/hó

81.530 Ft/hó

Közfoglalkoztatott garantált bér

101.480 Ft/hó

106.666 Ft/hó



Szakképzett munkavezető

111.660 Ft/hó

117.245 Ft/hó



Nem szakképzett munkavezető

87.090 Ft/hó

89.705 Ft/hó

A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai
végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges.
A bérezést azonban nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg,
hanem az adott program létszámkerete, a programban szükséges és betölthető
munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet. Pl. segédmunkás munkakörben hiába van
valakinek szakmai végzettsége, magasabb bér nem adható.

2.3 Közfoglalkoztatás finanszírozása

Bérek és járulékok (munkabér + szociális hozzájárulási adó: 8,75 %)
finanszírozása 100 %-ban állami támogatásból történik, kivéve a szakképzési
hozzájárulás, mely önerő.

A programban kérhető dologi költségek finanszírozása szintén 100 %-ban állami
támogatásból történik.
Dologi költségek lehetnek:


Munkaruha és egyéni védőeszközök



Munkásszállítás költségei



Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja 1900 Ft/fő



Működési célú anyagköltség (pl. termőföld, dísznövények, fűmag, stb.)



Egyéb működési célú költség (pl. munkaeszközök, ásó, lapát, fúrógép, stb.)

Minden egyéb foglalkoztatás során felmerülő költséget az önkormányzati önerő
biztosítja.

3. Tájékoztatás a társaságunknál történő
közfoglalkoztatásról
3.1 Közfoglalkoztatás szervezése, irányítása
A NYÍRVV látja el a városban a legnagyobb élőmunka igényű feladatokat, ezért
alkalmas nagy létszámú kézi munkaerő foglalkoztatására.


a feladat ellátásához rendelkezünk a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel,
több éves közfoglalkoztatói gyakorlattal



biztosított a megfelelő szakember gárda mind a szervezés, mind a végrehajtás,
mind a folyamatos ellenőrzés területén



a feladat ellátásához szükséges gépek, berendezések, eszközök rendelkezésre
állnak

Külön csoport van létrehozva a feladat ellátására ügyfélszolgálat biztosításával.
A közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán folyamatosan nagy az ügyfélforgalom.
Ez megsokszorozódik egy-egy leszámolás, valamint felvétel során. Az ügyfelek főleg
közfoglalkoztatáshoz, képzéshez kapcsolódó ügyintézés, szerződéskötés, tanácsadás,
tájékoztatás céljából keresik fel ügyfélszolgálatunkat.

Évek

Ügyfelek száma

2015

14.899

2016

16.885

2017

14.437

2018

12.273

2019 I.f.év

4.025

3.2. 2019. évi közfoglalkoztatási és egyéb támogatott programok
társaságunknál
A 2018. évről áthúzódó 11 közfoglalkoztatási és egyéb programmal együtt 2019.
évben eddig 19 programot bonyolítottunk már. Jelenleg egy országos, egy hosszú
közfoglalkoztatási program, valamint két úgynevezett GINOP-os program van
folyamatban



Hosszú közfoglalkoztatási program 2019. március 1-től 2020. február 29ig tart, létszámkeret: 764 fő



Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2019. március 01-től
2020. február 29-ig tart, létszámkeret: 10 fő



GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2019. 03.21-től 2019. 12.20-ig tart,
létszámkeret: 1 fő



GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2019. 03.21-től 2019. 12.20-ig tart,
létszámkeret: 1 fő

3.2.1 Hosszú közfoglalkoztatási program
A programunk célja:
A közfoglalkoztatással a munka nélkül lévők, segélyen lévők, álláskeresők számának
csökkentése, valamint elősegíteni, illetve javítani az álláskereső személyek
munkavállalási esélyeit.
Ennek megvalósítása érdekében szorosan együttműködünk a Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályával, Járáshivatal Foglalkoztatási Főosztályával, valamint a
Partnerfoglalkoztatókkal és igyekszünk kihasználni minden foglalkoztatásra, képzésre
irányuló lehetőséget.


Program megvalósítási ideje: 2019. március 1-től 2020 február 29-ig.



Létszám keret: 764 fő Ebből segédmunkás: 525 fő Ügyviteli, irodai foglalkozású:
145 fő, Szakmunkás: 65 fő Munkavezető: 32 fő



Programba eddig bevontak száma: 910 fő



Jelenlegi létszámunk: 683 fő (ez naponta változik az új felvételek, valamint a
leszámolások miatt.



Munkaviszonya megszűnt: 227 fő



Közös megegyezéssel: 197 fő Ebből elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedett:
159 fő (81 %)



Egyéb munkaviszony megszűnés: 30 fő



A program teljes költsége: 957.439.840 Ft

A foglalkoztatáshoz szükséges feltételeket minden esetben biztosítjuk:


Munkaterületre történő szállítás (ez főleg a bokortanyákban élő embereknek
jelent könnyebbséget a munkahelyre jutásban)



Munka és védőruházat, védőfelszerelés



Védőital (nyáron ásványvíz, télen tea)



Munkaeszközök, gépek



Egyéb szükséges anyagok

A munkavégzéssel kapcsolatos napi eseményeket munkanaplóban rögzítjük


Munkára megjelentek létszáma



Munkavégzés pontos helyszíne



Kiadott munka, elvégzett munka, teljesítmény



Kiadott szerszámok, gépek



Védőital kiadása



Rendkívüli események

Naponta vezetik a jelenléti ívet, mely a bérszámfejtés alapja. A munkabért minden
hónap 7-ig folyószámlára történő átutalással kapják meg a dolgozók

Közfoglalkoztatás keretein belül megvalósított feladatok



Városüzemeltetési feladatok: mely elsősorban nagy létszámú segéd
munkaerő bevonását teszi lehetővé társaságunknál



Intézményi feladatok, mely a kisegítő feladatok mellett, lehetővé teszi a
magasabb iskolai végzettséggel, szakmával rendelkezők részére is a munka
biztosítását.
A közfoglalkoztatási programok megvalósításában igen jelentős létszám
foglalkoztatásával együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújtanak
a partnerfoglalkoztatók:

▪

Önkormányzat által fenntartott szociális, egészségügyi intézmények, óvodák,
bölcsődék

▪

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

▪

Önkormányzati részesedéssel működő társaságok

▪

Egyház által fenntartott intézmények, valamint egyéb szervezetek

Betölthető munkakörök:


Munkavezető



Köztisztasági és egyéb segédmunkás



Karbantartó



Lakatos



Udvari munkás



Takarítónő



Adminisztrátor



Kisegítő



Dajka



Kisgyermek gondozó



Szociális gondozó



Házi gondozó

Néhány konkrét városüzemeltetési feladat
Városi takarítás:


teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben
1.200.000 m2 területen



szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés,
avargyűjtés



laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, kapálása



köztisztasági feladatok ellátása a külterületeken



utcabútorok, padok, szelencék, játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása



illegális szemétlerakatok felszámolása



utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése 12 km hosszan



télen járdák, gyalogátkelőhelyek belvárosi buszvárók síktalanítása,
hóeltakarítása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás



parkok, sétányok gyommentesítése



fűnyírás, kaszálás, valamennyi városrészben



parlagfű irtás



talaj előkészítés, kétnyári és hagymás növények kiszedése, ültetése



fák, cserjék, évelők ültetése, ápolása,



utcai sorfák gallyazásában közreműködés, nyesedékek rakodása



füvesítés,



virágdézsák, virág kaspók virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése,
ápolása



erdőtelepítésben, ápolásban való részvétel

Egyéb városüzemeltetési feladatok


téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése



zászlótartók cseréje



szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése



kutyafuttató eszközeinek karbantartása



betontuskók öntése padok telepítéséhez



támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése



játszóterek karbantartási munkái, homokozó keretek kihelyezése



korlátok, díszoszlopok festése



burkolt árok, folyóka takarítása



a közfoglalkoztatás során használt gépjárművekkel kapcsolatos felújításokban,
karbantartásokban részvétel



piacok, vásárok területén napi szintű takarítások, zöldfelületek ápolása,
fertőtlenítés, épületek, irodák tisztántartása



városi stadionban lelátó, parkolók, takarítása, salak futópálya karbantartása, zöld
területek nyírása

Néhány konkrét intézményi közfoglalkoztatási feladat



Adminisztrációs, egyéb kisegítő feladatok



idősek, kisgyermekek gondozása



hulladékok válogatása, épület, udvar takarítási munkák



konyhai kisegítő feladatok, stb.

3.2.2 Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program
A hajléktalanok közfoglalkoztatását segítő program már negyedik éve sikeresen
működik Nyíregyházán. A programban résztvevők többsége visszajáró, a korábbi
programjainkban is részt vett.
A 2019. évi program célja: 10 fő, ebből 6 fő hajléktalan álláskereső személy
közfoglalkoztatásban történő hosszabb időtartamú foglalkoztatása.
Feladat: papír brikett gyártása
szemétszelence felújítása
Az előállított papír brikett a rászoruló családok részére téli tüzelőként
ingyenesen kerül kiosztásra. A felújított szelencék a város közterületein kerülnek
kihelyezésre.

A programban dolgozók a munkafolyamatok során tapasztalatot szereznek a
brikettgyártás, valamint a fémfelületek felújítása terén, közösségben,
csapatmunkában dolgoznak.
A papír brikettgyártás alapanyagához térítésmentesen jutunk hozzá, a szükséges
eszközök nagy része a korábbi programokban már beszerzésre kerültek, így
minimális ráfordítással foglalkoztathatóak a résztvevők 12 hónapon keresztül.
A támogatás időtartama: 2019. március 1-től 2020. február 29-ig tart
A program költsége várhatóan 12.071.744 Ft mely teljes mértékben vissza nem
térítendő támogatás.
A közfoglalkoztatási kiállításon felállított 40 db faház az első Hajléktalan
közfoglalkoztatási program keretében készült. Ezeket a faházakat, a kiállításon
felül egész évben különböző városi rendezvényeken hasznosítjuk (Karácsonyi
forgatag, Tirpák fesztivál, stb.)

Képzések
A foglalkoztatást biztosító programjaink mellett, jelentősen megnövekedett az
alacsony iskolai végzettségűek közfoglalkoztatási program keretében történő
képzésbe vonása. Olyan piacképes OKJ-s képzés nyújtása a cél, mellyel a résztvevők,
könnyebben visszakerülhetnek az elsődleges munkaerő piacra.
A képzésbe bevontak száma:


2015. évben

235 fő



2016. évben

782 fő



2017. évben

1137 fő



2018. évben

791 fő



2019. évben eddig

113 fő

Képzések: dajka, kerti munkás, parkgondozó, település karbantartó, kőműves, festő,
kárpitos, hegesztő, 7-8 osztályos felzárkóztató, konyhalány, szociális gondozó, stb.
Jelenleg is folyó képzések: építő és anyagmozgató gép kezelője (targoncás),
számítógépes adatrögzítő, szakács, irodai titkár
Folyamatban van a villanyszerelő képzés szervezése.

Közfoglalkoztatás tapasztalatai
2019-re tovább nőtt a munkaerőhiány az elsődleges munkaerő piacon ez érezteti
a hatását a közfoglalkoztatási programok létszám alakulásában is. A
közfoglalkoztatásban résztvevők száma folyamatosan csökken.
Közfoglalkoztatásba bevontak létszám alakulása
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A 2019. márciusában indított új közfoglalkoztatási program 764 fős létszám
keretének a feltöltöttsége folyamatosan 80-90 % -os kihasználtságú.
A Járási Hivatal által kiközvetített álláskeresők között sok az egészségügyileg
alkalmatlan, a munkát nem vállalók aránya. Az augusztus végén, szeptember
elején közvetített 200 fő közül megjelent társaságunknál 112 fő, ebből összesen
12 fővel sikerült szerződést kötni, a többiek nem vállalták, egészségügyileg
alkalmatlanok voltak, vagy az ügyintézés során szerződéskötésre már nem jöttek
vissza.
Csak érdekességként következzen néhány táblázat arról, hogy hogyan változott
2015. évtől a közfoglalkoztatás összetétele társaságunknál.

Foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása nemek
szerint (fő)
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Minden erőfeszítés ellenére még mindig nagy számban vannak, akiknek még a
nyolc általános iskolai végzettségük sincs meg.



Jelentősen felborult a nemek közötti arány is, mára jóval több nő (68 %)
dolgozik közfoglalkoztatásban, mint férfi (32 %)

Foglalkoztatásban résztvevők életkor szerinti megoszlása (fő)
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2017.év

2018.év

2019.I.félév

25-35 év

515

500

412

322

111

35-55 év

917

838

668

596

247

55 év feletti

288

291

292
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162
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Nő
Megnevezés

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

2019.I.félév

25-35 év

622

640

572

571

276

35-55 év

1288

1284

1089

1203

635

55 év feletti

211

305

302
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209
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A 25 év alattiak részvétele a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb, hiszen a
2017. március 20-án kiadott Kormány határozat értelmében 25 év alatti
személyek abban az esetben kerülhetnek csak bevonásra a közfoglalkoztatási
programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében nincs lehetőség a
foglalkoztatásukra.
Ez időtől a közfoglalkoztatási programjainkban azok a 25 év alattiak kerülnek
csak bevonásra, akik valamilyen képzésben kívántak részt venni.
Férfiaknál a 25-55 év közötti korosztály folyamatosan csökkenő tendenciát
mutat, míg az 55 év felettiek száma nő.
A nőknél viszont minimális a változás és itt is nő az 55 év feletti korosztály.

Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás (fő)

NYIRVV Nonprofit Kft.

Megnevezés

Közfoglalkoztatás

egyéb foglalkoztatás

Összesen:

2015.év
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2019.I.félév
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Intézmény, egyéb szervezet

Megnevezés

Közfoglalkoztatás

egyéb foglalkoztatás

Összesen:
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2016.év

2017.év

2018.év

2019.I.félév

1620

1550

1231

1242

765

1

0

1

1

1

1621

1550

1232

1243

766

A táblázat alapján látható, hogy nincs nagy változás az évek között.
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Összegzés


A közfoglalkoztatásban dolgozók által elvégezett munkák olyan lakosságot,
vagy települést érintő közfeladatok, melyek közfoglalkoztatás hiányában
egyáltalán nem, vagy csak később valósulnának meg.



Munkájukkal hozzájárulnak a társadalom, a gazdaság, valamit a szűkebb
lakókörnyezetük fejlődéséhez, segítik a lakosság életminőségének javítását.



A felújításokkal új értéket hoznak létre, a karbantartással pedig, a már
meglévő értékeinket megőrizzük, értékmentés történik.



A foglalkoztatással elősegítjük a munkaképesség megőrzését, fejlesztését,
munkagyakorlat szerzését, mely alapja a további elhelyezkedésüknek.



Csökkenti a segélyből élés negatív érzését, nő a foglalkoztatottság.



A képzéssel egybekötött foglalkoztatással elősegítjük az elsődleges
munkaerőpiacon történő könnyebb elhelyezkedést.



Számos intézményben és társaságunknál is van és volt rá példa, hogy az üres,
vagy megüresedett létszámhely betöltése a már megismert közfoglalkoztatott
dolgozóval történik.

Negatív tapasztalataink:



Megváltozott a közfoglalkoztatásban résztvevők összetétele



Csökkenő munkaintenzitás, hatékonyság



Sok az igazolt és igazolatlan hiányzás, táppénzes napok száma



Engedély nélküli munkaterület elhagyás



Együttműködés hiánya



A közfoglalkoztatottak között egyre nehezebb találni irányításra alkalmas
embert



Jelen van az alkohol, és egyéb tudatmódosító szerek használata



A kapott munka és védőfelszerelést nem szívesen hordják, inkább eladják



Nem vigyáznak a rájuk bízott munkaeszközökre, gépekre



Munkavégzésük fokozottabb irányítást, felügyeletet igényel

Folyamatos kihívás társaságunk számára a közfoglalkoztatásban ilyen nagy
számban résztvevők napi munkairányítása, a feladatok, munkák kiadása,
számonkérése, valós teljesítmény nyújtása.
Azonban úgy gondolom, hogy minden nehézsége ellenére a jövőben is szükség
lesz a közfoglalkoztatásra, mert az álláskeresők, munka nélkül lévők olyan
rétegét lehet ennek keretében bevonni a rendszeres munkavégzésbe, akik zöme
képzetlensége és alacsony munkakultúrája miatt a munkaerőpiacon keresztül
egészen biztos, hogy nem tud munkához jutni.
Társaságunk 2017. novemberében - a megyei jogú városok közül elsőként - A
közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréséül belügyminiszteri elismerést és 7 millió forintot
kapott nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására. A pénzből 1 db traktort és 1 db
pótkocsit szereztünk be.

Köszönöm figyelmüket!

