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Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium 2014. december 30-án indította el a 2015. évi kistérségi
foglalkoztatási programok előkészítését. Az előkészítéshez kiadott tervezési
segédlet és az előkészítéssel kapcsolatos egyeztetés során megerősítésre került,
hogy a pályázatok elbírálása során a 2015. évben az egyéb szervezetekkel
szemben prioritást élveznek a települési önkormányzatok.
Ezt figyelembe véve a Képviselő-testület 2015. január 15-én döntött arról, hogy
az Ózd város startmunka programjaihoz kapcsolódó kérelmeket valamennyi
programra kiterjedően Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be. Már a döntés
meghozatalakor is látszott, hogy ez a döntés nem szolgálja sem az Önkormányzat,
sem a közfoglalkoztatási programok érdekeit. Ugyanakkor a fent leírt indokok
miatt Önkormányzatunk kényszerpályára került, a programok megvalósítása és
működtetése érdekében az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosításával külön szervezeti egységként létrehozta az Önkormányzaton belül a
Startprogram Irodát (a továbbiakban: SPI).
Az SPI a létrehozását követően a startmunka programokat és az egyéb, nem
közvetlenül városüzemeltetéshez kapcsolódó közfoglalkoztatási programokat
bonyolította és bonyolítja a 2017. évi programok 2018. február 28-i zárásáig. Az
SPI által bonyolított önkormányzati közfoglalkoztatás mellett az Önkormányzat
legnagyobb intézménye, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (a továbbiakban:
ÓVI) is részt vett/vesz közfoglalkoztatási programokban több száz
közfoglalkoztatott részvételével („hagyományos közfoglalkoztatás”). Az ÓVI a
közfoglalkoztatást alapvetően városüzemeltetési feladatokra veszi igénybe.
A két szervezet által ellátott feladatok volt mikor átfedték egymást, ugyanazon
közfoglalkoztatotti állományból gazdálkodtak, egymással versengve a megfelelő
minőségű munkaerőért. Szükség szerint a rendelkezésre álló eszközparkot is meg
kellett osztaniuk, rontva ezzel a hatékonyságot.
A 2015. évtől eltelt időszak tapasztalatai alapján a Belügyminisztérium
felülvizsgálta korábbi álláspontját és lehetővé tette a startmunka programok és az
egyéb közfoglalkoztatási programok 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság, valamint önkormányzati költségvetési szerv által történő
lebonyolítását és ezen szervezetek esetében a 2018. évi programokra történő
pályázat benyújtását. Ez a döntés, valamint a jogszabályi környezet változása
lehetővé teszi Önkormányzatunk számára olyan racionális döntések
meghozatalát, mellyel a közfoglalkoztatási programok lebonyolítása ismét egy
szervezet által kerülhet lebonyolításra, az Önkormányzat szervezetébe nehezen
illeszkedő SPI megszüntetése mellett.

Mivel a Minisztérium lehetővé tette, hogy a települési önkormányzaton kívül a
költségvetési intézmények is azonos eséllyel nyújthatnak be közfoglalkoztatási
pályázatot, célszerű, ha ezt 2018. évre vonatkozóan egy szervezet, a
városüzemeltetési, gyermekétkeztetési feladatokat ellátó ÓVI teszi meg. Ezáltal
az Önkormányzat és az intézmény erőforrásait hatékonyabban lehet majd
kihasználni. Javaslom ezért, hogy a Képviselő-testület hozzon elvi döntést arról,
hogy 2018-ban a startmunka és egyéb városüzemeltetéssel kapcsolatos
közfoglalkoztatási pályázatokat az ÓVI nyújtsa be. Ezzel együtt a 2017. évi
programok befejezését követően az SPI-t, mint az Önkormányzat különálló
szervezeti egységét javaslom megszüntetni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018. (I.18.) határozata
a Startprogram Irodával kapcsolatos döntések meghozataláról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
a.
a startmunka és egyéb városüzemeltetéssel kapcsolatos
közfoglalkoztatási pályázatokat 2018. évben az Ózdi Városüzemeltető
Intézmény nyújtsa be;
b.
a Startprogram Iroda, mint az Önkormányzat különálló szervezeti
egysége 2018. március 1. napjával kerüljön megszüntetésre;
c.
a Startprogram Irodánál alkalmazott személyek az Ózdi
Városüzemeltető Intézménynél kerüljenek foglalkoztatásra.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Startprogram Iroda vezetőjét, hogy
a. a használatában lévő valamennyi tárgyi eszközről és készletekről
készítsen leltárt,
b. készítsen
kimutatást
a
folyamatban
lévő
szerződésekről,
kötelezettségvállalásokról,
c. tájékoztassa az Irodánál alkalmazásban álló munkavállalók létszámáról,
a betöltött munkakörökről, valamint egyéb lényeges adatokról az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény igazgatóját,
d. az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatójával az átadás-átvétel
során teljes körűen működjön együtt.
Felelős:
Határidő:

3.

Startprogram Iroda vezetője
2018. január 31.

A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatóját, hogy
a. a
startmunka
és
egyéb
városüzemeltetéssel
kapcsolatos
közfoglalkoztatási pályázatokat a 2018. évben határidőben nyújtsa be,
b. gondoskodjon az átvett feladatnak megfelelően az intézményi alapító
okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat módosítások
Képviselő-testület elé terjesztéséről,

c. a Startprogram Iroda vezetőjével az átadás-átvétel során teljes körűen
működjön együtt.
Felelős:
Határidő:

4.

A Startprogram Iroda használatában lévő, a feladatellátáshoz szükséges
eszközök Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére történő átadásáról,
valamint a felmerülő egyéb kérdésekről a Képviselő-testület külön
előterjesztés keretében dönt.
Felelős:
Határidő:

5.

előterjesztés előkészítéséért:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Településfejlesztési Osztály vezetője
2018. február havi Képviselő-testületi ülés

A Képviselő-testület felkéri a Startprogram Iroda vezetőjét és az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény igazgatóját, hogy az átadás-átvétel kapcsán
szükségessé váló munkajogi intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok
betartásával határidőben tegyék meg.
Felelős:
Határidő:

6.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
a., c. pontok vonatkozásában: folyamatos
b. pont vonatkozásában:
Képviselő-testület 2018. február havi ülése

Startprogram Iroda vezetője
Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben
foglaltak szerint

A Startprogram Iroda, mint az Önkormányzat különálló szervezeti egysége
megszüntetése érdekében Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2018. február havi Képviselő-testületi ülés

