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Startmunka mintaprogramról tájékoztató 
 
Csanytelek Község Önkormányzata a Startmunka mintaprogramban 2012. óta vesz részt, 
mezőgazdasági, belvízelvezetés, illetve belterületi közútkarbantartás (járdaépítés) programelemek keretében. 
 
A mezőgazdasági mintaprogram elsődleges célja az intézményi étkeztetésbe történő 
beszállítás és  indokolt esetben a megtermelt zöldségfélék szociális célú kiosztás a családsegítő szolgáltató 
bevonásával. Az esetlegesen fennmaradó felesleg értékesíthető, de a keletkezett bevételt a program 
további részében kell felhasználni a tevékenység végzése során keletkezett kiadások fedezésére. 
Az elmúlt évben az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság által 
működtetett  konyhára való beszállítás mellett alkalmanként 100-120 fő, egy esetben pedig 414 fő 
szociálisan rászoruló részesült a megtermelt zöldségfélékből.  
 
Járdaépítés programelem keretében 2014 évben összesen 2 km  járdaszakasz megépítésére 
került sor a szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban, továbbá a meglévő, sérült útszakaszok 
javítása is megtörtént. 
 
Belvízelvezetés programelem keretében a község közigazgatási területén lévő összesen 5,8 km-
nyi belvízelvezető árok tisztítása, környékükön cserjeirtás, fűnyírás valósult meg. 
 
A mintaprogramok mellett minden évben indultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
programelemek is, melyek értékteremtést nem valósítottak meg, de hozzájárultak a település 
rendezettebb, tisztább összképének kialakításához, időtartamuk változó volt, 6 héttől 5 hónapig 
terjedt. 
 
A 2013.-2014. évben alapkompetencia képzés keretében 20 fő vett részt oktatáson, melynek célja  a 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek részére a mindennapi ügyei intézéséhez 
nyújtott támogatás nyújtása. 2014. decemberében település-karbantartó tanfolyam indult szintén 20 fő 
bevonásával, alacsony iskolai végzettségűek részére. A tanfolyamon  résztvevők 2015. március 
17.-én sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tettek és a megszerzett szakmai végzettségről tanúsítványt 
kaptak. 
 
Az idei év márciusától ismét indult a  3 startmunka mintaprogram elem és közben még várható újabb 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indítása is. A „hosszabb időtartamú” megnevezés nem a 
program időtartamát jelenti, az lehet csupán másfél hónap is, hanem a napi 8 órás munkaidőt. 
Részmunkaidős közfoglalkoztatás az elmúlt évben nem volt. 
 
A közmunkaprogramok indításának lehetőségéről mindig a Csongrádi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége küldi meg az értesítést az önkormányzatok részére, megjelölve benne, 
hogy az adott programban hány fő foglalkoztatható és milyen költségek szerepelhetnek az 
igénylésben. Bármelyik programban való részvétel elsődleges feltétele a munkaügyi 
kirendeltséggel való együttműködés, csak regisztrált álláskereső közvetíthető ki. Az önkormányzat 
kérelme és a kirendeltség által jóváhagyott hatósági szerződés kölcsönönös aláírása után a 
kirendeltség a nyilvántartott álláskeresők közül közvetít ki személyeket, előnyben részesítve az 
ellátás nélkülieket és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket. A közvetítőlapon 
nyilatkoznia kell a kiközvetítettnek, hogy a felajánlott munkalehetőséget elfogadja-e. Ezt 
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megelőzően orvosi alkalmassági vizsgálaton is részt kell venni. Amennyiben a vizsgálat során 
megállapítást nyer, hogy a kiközvetített személy alkalmas a munkavégzésre, de a felajánlott 
munkalehetőséget nem fogadja el, vagy esetlegesen nem tesz eleget jelentkezési kötelezettségének, 
szankcióval törlik a nyilvántartásból 60 nap időtartamra. Amennyiben foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesült korábban, a támogatás megszüntetésére kerül sor és annak folyósítása egy 
éven belül nem kérelmezhető újra. Amennyiben az érintett előtte semmilyen ellátásban nem 
részesült, a nyilvántartásba akkor is csak a 60 nap leteltét követően vehető vissza. Orvosi 
alkalmatlanság esetén a leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a kiadott eredmény alapján nem 
tudja a munkavállalót foglalkoztatni. Ez esetben semmiféle szankció alkalmazására nem kerül sor, 
az érintett továbbra is részesül az ellátásban, mert önhibáján kívül, egészségi állapota miatt nem 
foglalkoztatható. 
A munkavégzés megkezdése előtt baleset- és tűzvédelmi oktatás megtartása szükséges. A 
munkából való távolmaradást minden esetben indokolni kell, orvosi vagy egyéb igazolással. 
Amennyiben a munkavállaló túllépi a megszabott igazolatlan napok számát, vagy munkára nem 
alkalmas állapotban jelenik meg, munkaviszonya megszüntetésre kerül. 
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