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Foglalkoztatáspolitikai irányelvek 2021-ban
A gazdaság munkaerő iránti keresletének hatékony kielégítésére, ennek érdekében a munkaerőkínálat minőségének fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Ehhez az alábbi három területen végzett
tevékenységnek tulajdonítottunk kiemelt jelentőséget:
•

a munkáltatói kapcsolattartás, a munkaerő-közvetítés, az elsődleges munkaerő-piaci
elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci támogatások és szolgáltatások megerősítése,

•

a munkaerő-piaci képzések előtérbe helyezése a bevontak (szak)képzettségének növelése, a
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő biztosítása érdekében.

•

a
1139/2017.
III.20.
Kormányhatározat
intézkedéseinek
közfoglalkoztatásból történő fokozatos kivezetés elérése.

végrehajtásával
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Kiemelt célként fogalmaztuk meg a veszélyhelyzetet követően a munkaerő-piaci kereslet és kínálat
összhangjának megteremtését, a személyre szabott és megfelelően célzott foglalkoztatást támogató
eszközök alkalmazását, mert a megfelelően pozícionált, személyre szabott és összetett munkaerőpiaci programok és szolgáltatások érdemben javíthatják a tartós elhelyezkedés esélyét és segítik a
gazdaság újraindítását.
A közfoglalkoztatás rendszerének legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül lévők újra
aktivizálása és annak megakadályozása, hogy a munka világától való elszakadásuk tartós legyen. A
munkára kész és képes álláskeresők számára ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy élni tudjanak a
gazdaság kínálta munkalehetőségekkel.

A fentiek elérése érdekében 2021. évre az alábbi célkitűzéseket határoztuk meg:
1. A veszélyhelyzet okozta munkaerőhiány kezelése, amely során kiemelt figyelem fordítása a
bejelentett állásigények gyors kielégítésére, a gazdasági szereplők szükségleteire reagáló
kompetencia alapú (minőségi) közvetítésre és munkaerő-piaci képzések szervezésére.
2. A potenciális munkaerő tartalék beazonosítása, személyre szabott érdemi
szolgáltatáscsomag biztosítása az álláskeresők részére, az elsődleges munkaerőpiacra való
bevonásuk/visszavezetésük érdekében.
3. Az álláskeresők, közöttük elsődlegesen a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek
– fiatalok, tartósan állást keresők, alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek - számára a
rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források hatékony felhasználásával. A GINOP és
TOP projektek vonatkozásában a források hatékony felhasználása, a meghatározott
indikátorok elvárások szerinti teljesítése.
4. Aktív szerepvállalás a foglalkoztatás javításában érdekelt helyi, térségi szervezetek közötti
együttműködésben, kiemelve a foglalkoztatási paktumok szakpolitikai irányelvek mentén
történő megvalósítását.
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A 2021-ben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt az alábbi prioritások kerültek
meghatározásra:
1. Gazdaságvédelmi támogatások működtetése
2. Vállalati kapcsolattartás erősítése
3. Álláskeresők nyilvántartási adatainak pontosítása, elhelyezkedési lehetőségeinek felmérése
4. Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
5. Közfoglalkoztatási programba vonás
6. Munkaerő-piaci reformprogram szerinti működés visszaállítása
Fenti prioritások alkalmazása az aktuális helyzet és a rendelkezésre álló források függvényében.

Adatok Mezőhegyes város munkaerő-piaci helyzetéről
Az alábbiakban a település munkaerő-piaci szempontból legfontosabb adatai következnek.
Mezőhegyesen is jellemző a népesség elöregedése, a fiatalok elvándorlása és a szezonális
foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás meggyökeresedése.
Az alábbi diagram a mezőhegyesi regisztrált álláskeresők számának alakulását mutatja.
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Látható az egészségügyi veszélyhelyzet szabályainak enyhítése a gazdaságélénkítő intézkedések
bevezetése és a szezonális foglalkoztatások újraindulásának hatása.

A nemek megoszlását vizsgálva, jelenleg 77 férfi és 82 nő van munka nélkül.
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Munkáltatói kapcsolatok Mezőhegyes várossal
A Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelenleg közel 70 mezőhegyesi
munkáltatóval áll kapcsolatban, ez a szám az előző évihez hasonló. A velünk kapcsolatban álló
munkáltatók döntően egyéni és vállalkozók és társas vállalkozások, jellemzően mezőgazdasági,
illetve kereskedelmi, szolgáltatási alaptevékenységgel. A mezőgazdasági szezon kezdetétől több
munkáltatóval szinte napi kapcsolatban állunk, annak érdekében, hogy munkaerő-igényüket ki
tudjuk elégíteni. Kiemelt figyelmet fordítunk a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., mint
legnagyobb foglalkoztató igényeire.

Elhelyezkedést elősegítő támogatások
Továbbra is a közfoglalkoztatás támogatása a legnagyobb volumenű támogatási forma
Mezőhegyesen. A 2021-es évben 84 fő elhelyezkedésére nyújtottunk támogatási keretet.
Jelenleg 70 fő dolgozik az Önkormányzatnál és a József Attila ÁMK-nál, valamint 14 fő az
országos közfoglalkoztatási programok keretében.
Mezőgazdasági program

12 fő

2021.03.01. 2022.02.28.

Támogatás összesen:
Ebből bér
beruházási és dologi költség:

15 222 452 Ft
13 666 236 Ft
1 556 216 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
beruházási és dologi költség:

18 229 378 Ft
14 875 512 Ft
3 353 866 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
beruházási és dologi költség:

37 336 049 Ft
33 207 600 Ft
4 128 449 Ft

Szociális jellegű program

13 fő

2021.03.01. 2022.02.28.

Helyi sajátosságokra épülő program

28 fő

2021.03.01. 2022.02.28.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
17 fő
2021.03.01-2022.02.28.

Támogatás(bér):

20 686 632 Ft
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Munkaerőpiaci támogatások
- A foglalkoztatási osztályunkon keresztül igénybe vehető GINOP és TOP forrású vállalkozások
munkaerő támogatása 2021-as kifizetéseit vizsgálva elmondható, hogy eddig összesen 16 esetben
kért és kapott támogatást 10 mezőhegyesi munkáltató 16 fő foglalkoztatásának elősegítésére.
- Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában 27 egyéni vállalkozó részesült.
- A 2021-es évben eddig 1 mezőhegyesi álláskereső kért és kapott vállalkozóvá válási támogatást.

Munkaerőpiaci képzés
2021-ben foglalkoztatási osztályunkon keresztül nem került sor mezőhegyesi álláskeresők
munkaerőpiaci képzésének megvalósítására, melynek oka a szakképzési törvény (2019.LXXX)
változása és ennek hatása a munkaügyi szervezet képzési lehetőségeire.

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása
A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesülő, de egészségkárosodott álláskeresők
ugyanolyan ellátásokra, támogatásokra, szolgáltatásokra jogosultak, mint más álláskeresők.
Munkaközvetítés során odafigyelünk az ilyen álláskeresőkre, adott esetben foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálaton vesznek részt, hogy szakember segítségével tudjunk dönteni
közvetíthetőségükről.
Rehabilitációs ellátás megállapítása esetén a megváltozott munkaképességű személy
együttműködésre köteles a rehabilitációs hatósággal, amely a pénzbeli ellátása folyósításának a
feltétele. Együttműködési kötelezettség és a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében:
- a határozat közlésétől számított 10 napon belül megjelenik a rehabilitációs hatóságnál az
együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében,
- az együttműködés keretében köteles az előre meghatározott időpontokban megjelenni,
önállóan aktívan munkahelyet keresni,
- a számára felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadni,
- a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni,
- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében
történő foglalkoztatást is.
A Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály foglalkozási rehabilitációs munkatársai Békéscsaba,
Munkácsy u. 4. szám alatt elérhetőek.

Mezőkovácsháza, 2021.10.18.
Tóth Zsolt
Mezőkovácsházi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályvezető
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