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A tervezés szempontjai

• 2019. évre rendelkezésre álló előirányzat összege 180 Mrd Ft.
• A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 1497/2018. (X. 12.)
Korm. határozatban megfogalmazott 2019. évi célok.
• Jó gazdasági és munkaerő-piaci környezetben elhelyezkedő megyék
közfoglalkoztatásának felülvizsgálata.
• Valamennyi, önhibáján kívül a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes

személynek legalább a közfoglalkoztatás lehetőségét biztosítani kell.
• Források ésszerű, költséghatékony felhasználása, célzott, a leghátrányosabb
helyzetben lévő térségekre történő allokációja.

2019. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
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− Hajléktalan országos mintaprogram
− Az egészségkárosodott személyek akkreditált foglalkoztatóknál

megvalósítandó országos közfoglalkoztatási program támogatása
− Hátrányos helyzetű térségek gazdaságfejlesztésére irányuló programok

I. Járási startmunka mintaprogramok
• Általános szempontok
 Létrejött kapacitások működtetése és fenntartása a rendelkezésre álló
humánerőforrás bevonásával.
 Új beruházások, további fejlesztések támogatása nem lehetséges.
 A tervezett létszám meghatározása a 2018.03.01-2018.09.30. közötti átlaglétszám
alapján történik.
 Támogatás időtartama: 2019.03.01-2020.02.29.
• Területi hatály


Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas megye 2019. március 1-jét
követően járási startmunka mintaprogramot nem indíthat.

I. Járási startmunka mintaprogramok

Járási startmunka mintaprogramok programelemei
és a tervezhető költségek
•

Mezőgazdasági program
Termelési és tartási (beszerzési) költségek kerültek meghatározásra;
További 10 millió Ft beruházási és dologi költségekre (pl. gépek javítása, eszközök
beszerzése, stb.)

•

Helyi sajátosságokra épülő program
Fajlagos költsége legfeljebb: 130 000 Ft/fő/hó

•

Szociális jellegű program
Fajlagos költsége legfeljebb: 115 000 Ft/fő/hó

II. Országos közfoglalkoztatási programok
• Az országos közfoglalkoztatási programok időtartama: 2019. március 1. - 2020. február
29-ig.

• A közfoglalkoztatott létszám tervezésekor a 2018. július 1. és 2018. szeptember 30.
között
ténylegesen
megvalósult
átlaglétszámokat
vehették
alapul
a
közfoglalkoztatók.
• 2051/2018. Kormányhatározat figyelembe vétele: nemzeti park igazgatóságok,
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nem indíthat országos közfoglalkoztatási
programot.
• A program keretében elszámolható költségek köre:
 bérköltség,
 közvetlen- és anyagköltségek 10% mértékben (vízügyi ágazat 18%),
 szervezési költségek
• Kulturális közfoglalkoztatást csak a 4 engedélyezett szervezet indíthatott idén
(Forum Hungaricum, Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár)

III. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Támogatási intenzitás meghatározásának feltételei:
• kedvezményezett besorolás
-

járások esetében a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet,
települések esetében a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet,

• település adóerő-képessége,
• munkaerő-piaci jellemzők.
Támogatásban nem részesülhet az a település, amely
• adóerő-képessége a 110 000 Ft/főt és
• lakosságszáma a 700 főt meghaladja.
(Országosan 15 megye 36 települése)

Kivételt képez a képzési program időtartama alatti közfoglalkoztatás!

III. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
• A korábbi évek 70-100% közötti támogatási intenzitását az idei évben 50100% közötti mértékre mérsékeltük.
• A nem kedvezményezett települések esetében a települési adóerő
növekedésével jelentősen csökkent a támogatási intenzitás.
Mindezek alapján a támogatási intenzitások a következők:
1) Kedvezményezett településeknél:
a) Komplex programmal fejlesztendő járások települései 100%;
ezen belül, ahol az adóerő-képesség az országos középérték feletti, ott 80%.
b) A többi kedvezményezett település esetében 90%;
ezen belül, ahol az adóerő-képesség az országos középérték feletti, ott 70%.
2) Nem kedvezményezett településeknél:
a) ahol az adóerő-képesség az országos középérték alatt van, 80%;
b) ahol az adóerő-képesség az országos középérték kétszereséig terjed, 70%;
c) ahol az adóerő-képesség az országos középérték háromszorosáig terjed, 60%;
d) ahol az adóerő-képesség az országos középérték háromszorosát meghaladja, 50%.
Megjegyzés: az adóerő-képesség országos középértéke 18 494 Ft/fő.

A 2019. évi közfoglalkoztatási programok
indításának aktuális adatai
•

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás decentralizált kerete
50,6 Mrd Ft tárgyévi keret, átlagosan 46 710 fő (átlagosan 12 hónap időtartam)

•

Járási startmunka programok miniszteri döntéssel jóváhagyott igényei
59,4 Mrd Ft tárgyévi keret (összes támogatás: 64 Mrd Ft), átlagosan 44 428 fő (12 hónap
időtartam)

•

Országos közfoglalkoztatási programok miniszteri döntéssel jóváhagyott igényei (kulturális
közfoglalkoztatási programok nélkül)
16,8 Mrd Ft tárgyévi keret, átlagosan 14 238 fő (12 hónap)
Kulturális közfoglalkoztatási programok ( 4 országos közfoglalkoztató)
895 millió Ft tárgyévi keret, átlagosan 974 fő (9 hónap)
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. (idősgondozás)
1,2 Mrd Ft tárgyévi keret, átlagosan 850 fő (12 hónap)

A 2019. évi közfoglalkoztatási programok
indításának aktuális adatai

•

Országos mintaprogramok
Hajléktalan országos mintaprogram
1,3 Mrd Ft tárgyévi keret (összes támogatás: 1,4 Mrd Ft), átlagosan 782 fő (12 hónap)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos mintaprogramja
2,1 Mrd Ft tárgyévi keret, átlagosan 1000 fő (12 hónap)
Akkreditált foglalkoztatók országos mintaprogramja
159,7 millió Ft tárgyévi keret, átlagosan 185 fő (11 hónap)

•

Egyéb mintaprogramok (települési egyedi programok)
162 mFt tárgyévi keret, átlagosan 94 fő (átlagosan 11 hónap)

A 2019. évi közfoglalkoztatási programok
indításának aktuális adatai

2019. évi közfoglalkoztatás
Programtípus

Létszám
(fő)

Miniszteri döntés szerinti támogatás
(Ft)
2019

Járási startmunka mintaprogramok

2020

Összesen

44 428

59 409 272 507

4 660 017 349

64 069 289 856

145

256 961 595

14 366 351

271 327 946

15 088

18 023 287 593

2 045 075 798

20 068 363 391

1 782

3 356 180 592

366 585 532

3 722 766 124

46 710

50 655 324 000

10 131 064 800

60 786 388 800

Magas hozzáadott értékű programok

0

0

0

0

Előző évről áthúzódó keretek biztosítása

0

27 225 285 832

0

27 225 285 832

Foglalkoztathatósági szakvélemények díja

0

400 000 000

50 000 000

450 000 000

108 153

159 326 312 119

17 267 109 830

176 593 421 949

Egyéb mintaprogramok
Országos közfoglalkoztatási programok*
Országos közfoglalkoztatási mintaprogramok**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Összesen:

Gazdaságfejlesztési program
Cél: kedvezményezett térségek gazdaságélénkítése helyi munkahelyteremtéssel, helyi adottságokhoz igazodó
tevékenységek kialakításával
Jogszabályi háttér: a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről szóló 1743/2018.
(XII. 20.) Korm. határozat
Célcsoport: 445 település (Mo-i települések 14%-a), ebből 127 település rendelkezik a közfoglalkoztatásban létrejött
helyi felhasználást meghaladó mértékű termelési kapacitással.

Feladatok (5 minisztérium bevonásával):
• Jogi és pénzügyi feltételrendszer kidolgozása.
• BV intézetek gazdasági társaságai termelésének kihelyezése.
• Hitelkonstrukció kialakítása, új konstrukció bevezetése.
• Pályázati felhívás kidolgozása az Északkelet-Magyarországon található melegvíz bázis – turisztikai, ipari,
mezőgazdasági – hasznosítására.
• Új gazdaságfejlesztési program és mezőgazdasági integrációs program kidolgozása. Cél az érintett
térségekben munkahelyteremtő beruházások létrehozása és a helyben előállított termékek feldolgozása,
valamint a külpiacra jutásának elősegítése.
• GINOP program terhére az érintett települések vállalkozásainak fejlesztése érdekében pályázati felhívás
kidolgozása.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

