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Tájékoztatóm a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához tartozó Békés megye és a Szeghalmi Munkaügyi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések, kiemelten Körösladány város munkaerőpiaci helyzetére vonatkozik.
2010 decemberében megjelent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010 (XII.
27) számú Kormányrendelet mely állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási Hivatalt
és a munkaügyi központokat jelöli meg.
A munkaügyi központok a fővárosi és a megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó
szakigazgatási szerveként működnek 2011.01.01 napjától.
A szervezeti átalakítások következményeként nemcsak a Munkaügyi Központ, hanem rajta
kívül még 13 eddig régiós szervezetben működő szervezet is a Békés Megyei Kormányhivatal
szakigazgatási szerveként működik január 1 óta. A szakigazgatási szervezetek decemberben
már megyei szervezetre álltak vissza, kivéve a munkaügyi központot.
Ennek következtében ez évben szeptember 30-ig még a volt régió 3 megyéjének kirendeltségei (27) a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához tartoznak.
Nem csak szervezeti változás volt a munkaügyi szervezetben, hanem a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét is gyökeresen átalakították.
A közfoglalkoztatást 2011. január 01-től kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja
váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Ezen program keretében a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek mellett a
kis és közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.
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2011.01.01.-től a fentiek következtében megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Fontos előírás, hogy a közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.
A program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel, melynek összege a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összege. Megszűnt a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel
nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége.
A közfoglalkoztatás típusai:
1.) Önkormányzati rövid idő tartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő) 2-4 hónap
időtartamra, kizárólag bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. Támogatás: 95%
mértékű.
2.) Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidő) 2-12 hónap
időtartamra, nem kizárólag bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Támogatás intenzitása: 70-100% mértékű lehet.
3.) Kis- és közepes vállalkozások közmunka támogatása:
Amennyiben bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak, a 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz 8 hónap időtartamú támogatás nyújtható a munkabér és járulékainak 70%-a mértékben.
4.) Országos közfoglalkoztatási programok ár- és belvízvédelemben, a közútnál, a vasútnál és
erdőknél. A foglalkoztatáshoz biztosított a bér és a járulék.

2011. szeptember 1 napján lépett hatályba a 2011. évi CVI. törvény közfoglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezései, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált
bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.)Korm. rendelettel módosított 375/2010
(XII.31) Korm. rendelet. A közfoglalkoztatás szakmai irányítása a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átkerült a Belügyminisztériumhoz.
Legfőbb változás, hogy a közfoglalkoztatáshoz bizosított támogatások pályázati eljárás
helyett kérelemre igényelhetők, ezért a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati eljárása 2011. augusztus 31-el lezárult.
Másik lényeges változás, hogy szeptember 1-től közfoglalkoztatás csak közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történhet.
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A közfoglalkoztatottat szeptember 1-től a teljesítményhez kötött tevékenységek kivételével közfoglalkoztatási bér illetve közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg.
Teljes munkaidejű foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatási bér összege 57.000 Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér összege 78.000 Ft.
Lényeges változás, hogy a közfoglalkoztatás minimális időtartama a rövid időtartamú
közfoglalkoztatás esetében 1 hónap, míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál változatlanul 2 hónap, azzal a kivétellel, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a közfoglalkoztatott személyében beállt változás esetén a támogatás 1 hónap közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére is nyújtható.
2011. szeptember 1-től a bérpótló juttatás (BPJ) mint jogintézmény neve foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra (FHT) módosult.

1. Munkaerőpiaci helyzetkép.
1.1 Békés megye munkaerőpiaci helyzetképe.
Főbb Békés megyei adatok:
2011.
augusztus

2011.
július

26 304

26 447

24 836

-143

99%

1 468

106%

férfi

12 804

12 999

12 572

-195

98%

232

102%

nö

Megnevezés

2010.
augusztus

föben

fö
nyilvántartott álláskeresö
nemenként

végzettségenként

nyilvántartásba
belépők

a bázis %-ában

Változás az elözö
évhez képest
föben

a bázis %-ában

13 500

13 448

12 264

52

100%

1 236

110%

<= 8. ált.is k.

9 558

9 550

8 709

8

100%

849

110%

szakmunkás

8 517

8 682

8 368

-165

98%

149

102%

éretts égi

6 948

6 951

6 538

-3

100%

410

106%

diplomás

1 281

1 264

1 221

17

101%

60

105%

3 033

3 018

3 065

15

100%

-32

99%

< 25 éves

4 724

4 724

4 702

0

100%

22

100%

15 669

15 753

14 918

-84

99%

751

105%

>=50 éves

5 911

5 970

5 216

-59

99%

695

113%

öss zesen

3 115

3 749

2 549

-634

83%

566

122%

pályakezdö

korcsoport

Változás az elözö
hónaphoz képest

>=25 & < 50 éves

első alkalommal

198

419

255

-221

47%

-57

78%

6 354

6 622

7 027

-268

96%

-673

90%

tartós an regisztráltak aránya (%)

24,2%

25,0%

28,3%

-0,9 %-pont

-4,1 %-pont

álláskeresök aránya** (%)

16,9%

17,0%

16,3%

-0,1 %-pont

0,6 %-pont

tartós an regisztrált*

* Egy éve, vagy annál régebben megszakít ás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvánt art ásban
**a gazdaságilag akt ív népesség %-ában

A táblázatból kitűnik, hogy ebben az évben megnőtt a megyei regisztráltak között a 8 általános iskolai végzettségűek és az 50 éven felüliek száma.
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Az álláskeresők száma:
Megyénkben

az

álláskeresők

számának

szezonális csökke-nése az elmúlt hónapban is
folytatódott.
(2011.08.20)

Az

augusztusi

regisztrált

zárónapon

26 304

fős

álláskereső állomány fél százalékkal (143
fővel) volt alacsonyabb a múlt havinál, de
1 468

fővel

(5,9%-kal)

magasabbnak

bizonyult az egy évvel ezelőttinél. Legnagyobb számú álláskeresőt – a megyében regisztráltak 24%-át – továbbra is Békéscsaba
vonzáskörzetében találhatunk (6,3 ezer főt),
legkevesebbet

pedig

Szarvas

és

Gyomaendrőd térségében (1,4 - 1,6 ezer főt).
Az előző hónaphoz képest volumenében legjelentősebben a szarvasi (-115 fő) és a szeghalmi (-109 fő) körzetben csökkent az álláskeresők száma, míg Orosháza térségében 231
fős növekedést mértünk. Az elmúlt évi adatokhoz viszonyítva 2 körzetben (Békés, és
Szeghalom) csökkenést regisztráltunk, 7 kirendeltségen pedig emelkedést.

Álláshelyek:
A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó munkaerőigények továbbra is meghatározók a megye állás-bejelentési
adataiban.
A hónap folyamán a megyénkben bejelentett új álláshelyek
száma összességében 2 842 darab volt, mely az előző év azo-
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nos időszaki adatának a 223%-a, és 131%-a a múlt havinak. Az időszak elején meglévő 1 616 álláshellyel együtt 4 458 álláshelyet tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek, legnagyobb részét Békéscsaba és Mezőkovácsháza térségében (22-és 17%-ot), míg legkisebb súlyt e
tekintetben a gyomaendrődi és a gyulai térség képviselt (5%-ot, és 7%-ot).
Az időszak során beérkezett munkaerő-igények 78%-ához támogatási igény is kapcsolódott, jellemzően közfoglalkoztatás támogatását célozva, ezen belül is legnagyobb arányt az önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás képviselt.
Az elmúlt hónap óta az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma a másfélszeresére nőtt, a
nem támogatottak száma pedig 11 százalékkal csökkent.
Foglalkozások szerint a legtöbb nem támogatott bejelentett állás augusztusban mezőgazdasági foglalkozásokra, így általános, valamint egyszerű mezőgazdasági foglalkozásokra (100+100 fő); eladó
(50 fő); és segédmunkás (50 fő) munkakörökre érkezett. A támogatott állásokra legnagyobb számban pedig segédmunkásokat, egyszerű szolgáltatás jellegű foglalkozásúakat, takarítókat, utcaseprőket; irodai adminisztrátor, írnokokat; egyéb irodai jellegű foglalkozásúakat, egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúakat, valamint eladókat kerestek.

1.2 A szeghalmi körzet munkaerőpiaci helyzetképe.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szeghalmi Kirendeltségéhez 7 település tartozik. Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő, Körösladány városok és három község:
Bucsa, Kertészsziget, és Körösújfalu.
Jelenleg (az augusztusi zárónapon) 2231 fő a regisztrált álláskeresőink száma.
Egy évvel korában, augusztusi zárónapon 2450 fő álláskeresőt tartottunk nyílván.
Álláskeresőink 47%-a férfi, iskolai végzettséget tekintve 45%-nak csak 8 általános iskolai
végzettsége van. A regisztráltak 22%-a 50 éven felüli korcsoportba tartozik. Pályakezdőink
száma: 286 fő.
2011. augusztus hónapban 547 db álláshelyet kínáltunk és ebből augusztusban 340 db-ot be is
töltöttünk.
Az állások 60 %-át a közfoglalkoztatással kapcsolatos állásbejelentések tették ki, 25 %-uk a
támogatásokkal állások voltak. Jelenleg a vasipari állásaink mellett kínálunk nemzetközi tehergépkocsi-vezetői, kereskedelmi ügyintézői és mechatronikai szerelői munkát is.
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Települési önkormányzataink január 17-től folyamatosan foglalkoztatnak rövid és huzamosabb idejű közfoglalkoztatással. A megyei önkormányzat által fenntartott intézményeknél a
megyei önkormányzat is élt ezen lehetőséggel (szociális otthonok, kórházak)
A Szeghalmi Többcélú Kistérségi Társulás szociális munkában foglalkoztat közmunkásokat.
A vízügyi igazgatóságok, víztársulatok, a vasút, a közút, az erdészetek éltek az országos közfoglalkoztatási program adta lehetőséggel és huzamosabb időre, zömmel évvégéig foglalkoztatnak közmunkásokat jelentős számban.
Külön meg kell említeni a Füzesgyarmaton működő KUKA ROBOTICS KFT fejlesztési tevékenységét. 2010. IV. negyedévtől napjainkig több mint 200 fővel növelte foglalkoztatottjainak számát. A körzet településeiről, is jelentős számban kaptak munkát az álláskeresők.
Szakmai végzettség hiányában is el tudtak helyezkedni az álláskeresők.
Az Alkalmi Munkavállalói Könyv 2010-ben megszűnt, az alkalmi foglalkoztatást közvetlenül
az adóhatósághoz kell bejelenteni. A könyv megszűntével jelentős számú munkaviszony jött
létre határozott illetve határozatlan időtartamra. A „fekete foglalkoztatás” melegágya volt már
a könyves foglalkoztatás, így a munkaerőpiaci helyzet javítását idézte elő az AM könyv megszűntetése.
A térség nagyipari foglalkoztatói újra a válság előtt foglalkoztatott létszámmal termelnek,
illetve van, amelyik azt jelentősen növelte.
Megnőtt a vállalkozási kedv a körzetünkben. Már az elmúlt évben is tapasztaltuk, hogy az
álláskeresők nagyobb számban fordulnak hozzánk vállalkozóvá válási támogatásért. Örvendetes, hogy a segítségünkkel beindított vállalkozások 90%-a ma is működik, megélhetést biztosít az adott vállalkozó illetve családtagjai számára. Ez a tendencia napjainkra is jellemző.
A központi munkahelyteremtő pályázatot minden év elején hirdeti meg a minisztérium. Volt
olyan év, amikor körzetünkből egyetlen vállalkozás sem pályázott. A gazdasági élet élénkülését bizonyítja az a tény is, hogy ez évben 9 vállalkozás pályázott, összesen 40 fő munkahely
teremtésére. A kilenc pályázatból 6 Szeghalom városában működő vállalkozás. Hét pályázat
nyert, 30 főnek teremtenek munkahelyet, melyhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 60 millió
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
Jelenleg három uniós projectet működtetünk a kirendeltségen.
TÁMOP1.1.1.

az egészségkárosodottak részére rehabilitációs járadék illetve rendszeres szociális járadék megállapítását követően képzésbe vonást és munkába helyezést
biztosít.
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TÁMOP1.1.2.

a hátrányos helyzetű álláskeresők e program segítségével szakmát tanulhatnak, mentori segítséggel álláshoz juthatnak.

TÁMOP1.1.3. : Út a munkához program, kizárólag a bérpótló juttatásban részesülők képzésre illetve munkába helyezésére szolgál.
Ezen uniós programjaink keretében azok a munkáltatók, akik a programba vont álláskeresőket
foglalkoztatják, kiemelt és hosszú távú támogatásban részesülnek.

2. Körösladányi álláskeresők jellemzői.

A körzet 2231 fős álláskeresői között a
ladányiak 351 fővel szerepelnek. (2010

A munkanélküliség alakulása Körösladányban
600

évben hasonló időszakban a körzet
500

2450 fős álláskeresőiből 305 fő volt a

állományából

331

fő

volt

a

körösladányi.)
Álláskeresővé döntően fizikai munka-

400

létszám

ladányi. 2009-ben a körzet 3020 fős

300

200

2009
2010

100

2011

körből kerülnek ki.
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hónapok

A körösladányi álláskeresők megoszlása
Nemenként:

Álláskeresők megoszlása nemenként.
férfi

nő

2009 augusztus: 52% férfi 48% nő
2010 augusztus: 46% férfi 54% nő
2011 augusztus: 46% férfi 54% nő

2011. augusztus

46

54

2010. augusztus

46

54

52

2009. augusztus
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%
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Iskolai végzettség szerint:
2009 augusztus: általános isk. végzettség

Álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint.

46%

szakmunkás, középfokú végz. 51%

3

100%

főiskolai végzettség

3%

90%
80%

42%

70%
60%

szakmunkás, középfokú végz. 54%

50%
40%

2010 augusztus: általános isk. végzettség

főiskolai végzettség
2011 augusztus általános isk. végzettség

4%

30%
20%

46%

3

51

54

51

46

42

46

Főiskolai
végz.
Szakmunkás,
középfokú
isk.
Általános
iskola

10%
0%

szakmunkás, középfokú végz. 51%
főiskolai végzettség

4

2009.
augusztus

2010.
augusztus

2011.
augusztus

3%.

Ellátási forma szerint:
2009 augusztus szoc.segélyes

10%

Álláskeresők megoszlása ellátási forma
szerint.

álláskeresési támogatásban 44%
ellátás nélküli

46%
100

2010 augusztus szoc.segély,bpj-s

13%

80
60
%

álláskeresési támogatásban 43%
ellátás nélküli
2011 augusztus bérpótló juttatásban

40
20

44%

0
2009. augusztus

39%

RSZS, BPJ

2010. augusztus

2011. augusztus

Álláskeresési támogatás

Ellátás nélküli

álláskeresési támogatásban 20%
ellátás nélküli

41%

Egy évnél régebbi folyamatos regisztrációval rendelkező ladányi álláskereső:
Tartósan álláskeresők (%)

2009 augusztus

34 fő (10%)

2010 augusztus

45 fő (15%)

68
70
60

45

50

2011 augusztus

68 fő (20%)

%

34

40
30
20
10
0
2009. augusztus

2010. augusztus

2011. augusztus

Körösladányi pályakezdő fiatalok számának alakulása:
2009 augusztusban

38 fő

2010 augusztusban

33 fő és

2011 augusztusban

33 fő volt a nyilvántartásunkban.
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Tájékoztató

Szeghalom - 2011. szeptember

A Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott képzéseinken a 2010/2011-es tanfolyamainkon 17 fő
körösladányi álláskereső vett illetve vesz részt.
A ladányiak az alábbi tanfolyamokat végezték illetve végzik el: banki ügyintéző, autószerelő,
szociális gondozó, élelmiszer és vegyi árú eladó, burkoló, bútorasztalos, CNC forgácsoló,
gyógymasszőr, pincér.
A lemorzsolódás csekély mértékű, általában a szakmát megszerzők 70 %-a 3 hónapon belül
kikerül aq regisztrációnkból, álláshoz jut.

3. Összegzés.
Ahhoz, hogy a körzetünk munkaerőpiaci helyzete, a településeken élők foglalkoztatása folyamatosan javuljon, az újonnan és ismételten álláskeresővé válók helyzetét képzésbe vonással, munkavállalási tanácsadással és munkába helyezéssel kedvező irányba befolyásolhassuk,
sok-sok kapcsolatot kell kiépítenünk.
Meg kell ismernünk az álláskereső adott munkavállalási pozícióját, munkavállalási hajlandóságát.
A munkába helyezéshez ismernünk kell a körzet foglalkoztatóit, azok adott gazdasági helyzetét, munkaerőigényeiket, elvárásaikat.
Feladatunk a munkavállalók és munkáltatók kapcsolatfelvételének elősegítése, a legmegfelelőbb álláskereső közvetítése a számára legmegfelelőbb állásba.
Ezen feladataink során kiemelt jelentősége van a települési önkormányzatokkal való kapcsolatnak is.
Körösladány város önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival napi munkakapcsolatunk van, mely munkakapcsolat során a településen élők foglalkoztatási helyzetének javításáért, a városban működő munkáltatók munkaerőpiaci igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítéséért tevékenykedünk.
Tisztelettel kérem tájékoztatóm elfogadását.

Szeghalom, 2011. szeptember 30.

Tóth Ferencné dr.
kirendeltségvezető
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