
Közmunkaprogram 

Csongrád megye - Idén Szegeden, Vásárhelyen, Csongrádon, Szentesen és Makón 
is több embernek szeretnének közcélú munkát adni, mint tavaly. 

– Vásárhelyen továbbra is az a cél, hogy segély helyett 
munkát adjanak a rászorulóknak – mondta el Ambrus 
Norbert, a jogi iroda vezetıje. Ennek szellemében az 
elmúlt évben, az állami finanszírozású 
közmunkaprogram keretében, havi átlagban 162 
embernek tudtak kereseti lehetıséget biztosítani, a 
csúcsidıszak szeptemberben, októberben volt, akkor 
400-an dolgoztak. Idén az átlagot 180-ra akarják 
emelni, úgy kalkulálva, hogy a január és a december 
szolidabb foglalkoztatása mellett a többi hónapban 
legalább 200 embernek biztosítanának állást. Ez éves 
szinten 200 millió forintos költséget jelent, de abból 
csak 10 milliót kell állnia az önkormányzatnak, vagyis a támogatottság 95 százalékos. 
2009-ben mintegy 200 embertıl vonták meg a rendelkezésre állási támogatást – vagy 
azért, mert nem vállalta a munkát, vagy azért, mert nem megfelelıen végezte azt. 
 

 
Szegeden havi átlagban mintegy 560 embert foglalkoztattak közcélú munkákon, ez 
összesen – mivel minimum három hónapot kellett teljesíteni – hozzávetılegesen 1200 
embert jelent – közölte Ménesi Imre, a közfoglalkoztatási bizottság elnöke. Tavaly 56 
cégnél 840 munkakörben biztosíthattak elhelyezkedési lehetıséget a parkgondozástól 
a diplomás elfoglaltságig. Ebben az évben szeretnék az 1200-as számot 1500-ra 
emelni, ennyi rászorulónak legalább ideiglenes munkalehetıséget adni. Pozitívum, 
hogy a rendszerbe tavaly bevontak közül többeknek sikerült stabilan elhelyezkedniük, 
negatívum viszont, hogy közel 400 embertıl – 200 nem mőködött együtt, 200 nem 
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Szezonális közmunka a hólapátolás. 
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megfelelıen végezte a munkát – megvonták a segélyt, illetve a rendelkezésre állási 
támogatást. 
 
Csongrádon is emelkedik a foglalkoztatottak száma: tavaly 233-at terveztek, de 265 
lett a vége. Ebben az évben 357-re rakták a lécet. A segédmunkától a felsıfokú 
végzettségig tudtak kereseti lehetıséget biztosítani. Akárcsak Szentesen, ahol 509 
rászoruló foglalkoztatására vállalkoznak 2010-ben, többek között megyei és városi 
intézményekben. Tavaly összesen 364-en dolgozhattak. Makón az elmúlt évben 298-
an végeztek közcélú munkát, ebbıl 41-en az önkormányzati intézményeknél. Idén 
szeretnék a havi átlagot 200 fölé tornázni, a nyári hónapokra 240-et tervezve.  
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