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a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2021. szeptember 23-án tartandó ülésére
Tárgy: Tájékoztató Békés megye munkaerőpiaci helyzetéről

Tisztelt Közgyűlés!
A Békés Megyei Önkormányzat felkérésére a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási.
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálva elkészítette az előtetjesztés mellékletét képező Békés
megye munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatóját.
—

—

Az elkészített anyagból kiderül. hogy a demográíai adatok alapján idősödő társadalom jellemzi
megyénket. mely miatt egyre nagyobb teher hárul az itt élő aktív életkorú népességre. A megyében
az un. eltartottsági ráta (a gyermek- és az idős népesség a 15-64 éves népesség százalékában) 20 10ben még 47.5%-on állt. jelenleg 56.1%-ot mutaí. Az országos folyarnatokboz hasonlóan. a
kedvezőtlen demográfiai adottságok ellenére (csökkenő népességszám. és idősödő társadalom)
Békés megyében is javultak a gazdasági aktivitási mutatók; ezen belül emelkedett a
foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség szintje. A veszélyhelvzet megjelenése lefékezte a
gazdasági aktivitási mutatók folyamatos javulását. azonban az aktuális adatok ezzel együtt is
felülmúlják a 2010-ben mért értékeket. A vizsgált időszakban a gazdaságilag aktív népesség száma
1.1,4 ezer fővel emelkedett. Ugyanezen korcsoportban a gazdaságilag nem aktívak száma
mérséklődött. így egyre kevesebben maradnak távol a munkaerőpiactól.
Békés megyében a legfrissebb adatok alapján 147.7 ezer fő tartozik a foglalkoztatottak körébe. Az e
körbe tartozók száma 2010-től folyamatosan növekszik a foglalkoztatási ráta Békés megyei értéke
2010-ben 45.7% volt. ami az elmúlt években folyamatosan növekedett. s a legfrissebb mérés idejére
összességében --1 3,9%-ponttal változott. A gazdaságilag aktív népességen belül a foglalkoztatottak
aránya Békés megyében jelenleg 59.6%-ot mutat. A megye ezen mutatója nem éri cl az országos
értéket.
Az álláskeresők számának csökkenése 2019-ben megállt. és feltételezhetően megközelítettük a
munkanélküliség ..természeles szintjét’. ami megyei szinten 11 ezer fős nagyságrendet jelentett. A
2020-as év mérsékelt növekedéssel indult. majd a veszélyhelyzet megjelenése jelentós létszám
beáramlását eredményezte. Márciusról áprilisra több, niint 3.5 ezer fő került nyilvántartásba. majd
további növek-edéssel az álláskeresők száma májusra megközelítette a 17 ezer főt. A
gazdaságvédelmi intézkedések és a munkaerőpiac élénkülésének hatására a nyári hónapok az
álláskeresők számának mérséklődését mutatták. majd decemberre 13.326 fővel zárult az elmúlt év.
A nyilvántartásban szereplő álláskeresők éves átlagos száma 2020-ban 14.289 fő volt. A 2021-es év
közel 14ezer fővel indult, majd folyamatos mérséklődéssel augusztus végére 12ezer főre csökkent.

A Gazdaságvédeinti Akcióterv keretében a veszélyhelyzet idején, 2020. április 16. napjától a
munkavállaló átmeneti gazdasági nehézség miatt veszélyeztetett munkahelye megőrzésének
érdekében biztosított Segítséget a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása. Erre a
lehetőségre Békés megyében 402 db kérelem érkezett be. támogatásra 363 munkáltató kérelme
került. összesen 5.559 Fő vonatkozásában, amelyre 850.923,9 ezer Ft elkötelezettséget vállaltak.
A járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben bekövetkezett átmeneti gazdasági nehézség áthidalását
szolgáló segítségnyújtás a Kormányzat részéről 2020. november 11. napjától a kormányhivatalok
által nyújtható ágazati bértámogatás. A támogatás célja az volt, hogy a vendéglátás. a turizmus és
egyéb szabadidős tevékenység. személyszállitás. utazásszervezés területén. valamint a 2021.
március 8-tól bezárással érintett vállalkozások esetében a koronavírus okozta veszélvhelvzet és az
annak kapcsán elrendelt egyes intézkedések következtében veszélyeztetett
munkahelyek
megóvása a foglalkoztatottak hat havi (2020. november december és 2021. január május) brLLttó
munkabére 50%-ának átvállalásával. Békés megyében 1.058 db támogatás iránti kérelem érkezett.
összesen 4.797 munkavállaló munkahelyének megőrzése érdekében, A program keretében 2.3
milliárd Ft támogatás került kifizetésre az érintett ágazatokban tevékenykedő munkáltatók részére.
—

—

—

—

A tájékoztató végén szó esik az Országos nagyfoglalkoztatók által lebonyolított, valamint a megyét
átlépő célok elérésének érdekében indított közfoglalkoztatási programok megvalósításáráról. amely
jelentős forrásokat biztosít Békés megye számára 2021-ben. Az Országos közfoglalkoztatási
programok az idei évben azonos ütemezéssel indultak, a programok 2021. március 1-jétől 2022.
február 28-ig kerülnek lebonyolításra. A megyei székhellyel rendelkező közfoglalkoztatóknál
megvalósuló programokban átlagosan 548 Fő vesz részt, a foglalkoztatásukhoz 2021-re megítélt
teljes forrás pedig meghaladta az 789 millió forintot. Békés megyében az Országos programok
lebonyolításában a vízügyi igazgatóság, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, továbbá 2 Békés megyei települési önkormányzat vesz
részt.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy az előtetjesztés megtárgyalását követően
támogassa az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyülése elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási. Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya Békés megye munkaerőpiaci
helyzetéről szóló táj ékoztatóját.
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