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Munkaerőpiaci helyzet
Gazdaságilag aktív népesség
1

327 000

330 542

334 264

338 025

342 438

347 058

351 148

355 199

359 153

362 662

361 802

366 556

Békés megye lakónépessége 2021 januárjában 327 ezer fő volt. A megye népességének száma 20102020 között 9,8%-kal, 36 014 fővel csökkent. A népességen belül a gazdasági szempontból
legaktívabbnak tekintett 15-64 éves korosztály a
Békés megye lakónépessége
népesség 64,6%-át adja. Az e körbe tartozók
2010-2021. január
lélekszáma 2010-2021 között 13,6%-kal 33 ezer 450 000
fővel csökkent. A demográfiai adatok alapján 400 000
idősödő társadalom jellemzi megyénket, mely 350 000
miatt egyre nagyobb teher hárul az itt élő aktív 300 000
életkorú népességre. A megyében az un. 250 000
2
eltartottsági ráta 2010-ben még 47,5%-on állt, 200 000
150 000
jelenleg 56,1%-ot mutat.
100 000

(fő)

Az országos folyamatokhoz hasonlóan, a
50 000
kedvezőtlen demográfiai adottságok ellenére
0
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
(csökkenő
népességszám,
és
idősödő
társadalom) Békés megyében is javultak a
gazdasági aktivitási mutatók; ezen belül emelkedett a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség
szintje. A veszélyhelyzet megjelenése lefékezte a gazdasági aktivitási mutatók folyamatos
javulását, azonban az aktuális adatok ezzel együtt is felülmúlják a 2010-ben mért értékeket.
A gazdasági aktivitás szempontjából figyelembe vett 15-74 éves korosztályban a népességszám
csökkenése mellett a 2010-2021. II. negyedévi időszakban a gazdaságilag aktív népesség száma az
időszak kezdetén mutatkozó 147,5 ezerrel szemben 2021. II. negyedévére elérte a 159 ezret. A vizsgált
időszakban a gazdaságilag aktív népesség száma 11,4 ezer fővel emelkedett. Ugyanezen
korcsoportban a gazdaságilag nem aktívak száma mérséklődött, így egyre kevesebben maradnak távol
a munkaerőpiactól.
A 15-74 éves életkori csoportba tartozó népesség gazdasági
aktivitás szerinti alakulása Békés megyében
2010-2021.II.negyedév
gazdaságilag inaktív

gazdaságilag aktív

A 15-74 éves életkori csoportba tartozó népesség gazdasági
aktivitási arányának alakulása Békés megyében
2010-2021.II.negyedév
gazdaságilag inaktív

Forrás: KSH Stadat
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A 15-74 éves korcsoporton belül a gazdaságilag nem aktívak száma egy évtized alatt 46,2 ezer fővel
csökkent. A gazdaságilag aktív és nem aktív népesség arányában az aktivitás fokozott növekedése
figyelhető meg. A legfrissebb, 2021. II. negyedévi adatok alapján a megyében élő 15-74 éves
népesség 64,1%-a tartozik a gazdaságilag aktívak körébe, és 35,8%-a a gazdaságilag nem aktívak
közé. 2010-ben ugyanez az arány még közelített egymáshoz, akkor a gazdaságilag aktívak aránya
52,2%-ot, a nem aktívaké 47,8%-ot mutatott.
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2

KSH előzetes adat
Eltartottsági ráta: a gyermek- (0–14 éves) és az idős (65 éves és fölötti) népesség a 15–64 éves népesség százalékában.
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(%)

Békés megyében a legfrissebb adatok
A foglalkoztatási ráta alakulása
alapján 147,7 ezer fő tartozik a
15-74 éves korosztály (forrás KSH)
foglalkoztatottak körébe. Az e körbe
65
62,1 62,8
tartozók száma 2010-től folyamatosan
Ország
60,1 60,8
59,3
növekszik; a tíz évvel ezelőtti 129,2 ezer
58,0
Békés megye
60
55,9
fős létszám 18,5 ezer fővel emelkedett,
54,1
58,8 58,9 59,7 59,6
55
ami 14,3%-os létszámbővülést jelent. A
56,7
51,2
50,1
54,8
foglalkoztatási ráta Békés megyei értéke
48,7 49,1
50
52,1
2010-ben 45,7% volt, ami az elmúlt
49,3
években folyamatosan növekedett, s a
45
47,4 48,4
45,7
45,6
legfrissebb mérés idejére összességében
40
+13,9%-ponttal változott. A gazdaságilag
aktív
népességen
belül
a
foglalkoztatottak
aránya
Békés
megyében jelenleg 59,6%-ot mutat. A
megye ezen mutatója nem éri el az országos értéket. A foglalkoztatási arány követi az országos
tendenciákat, 2019-ig folyamatosan növekedett, majd az utóbbi időszakban a veszélyhelyzet hatására
mérséklődés, majd lassú növekedés állt be. A jelenlegi adatok szerint a foglalkoztatási arány
megyénkben 3,1%-ponttal marad el az országos átlagtól.

Nyilvántartott álláskeresők
Békés megyében a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökkent a veszélyhelyzet
megjelenéséig. A vizsgált időszakon belül 2011-ben rögzítettük, a gazdasági válság utáni évek
legmagasabb nyilvántartott álláskereső létszámát, amikor havonta átlagosan 27 782 fő szerepelt a
regiszterben. Az állást keresők száma ezt követően éves szinten 10% körüli mértékben csökkent, majd
2014-ben jelentős zuhanással 22,7%-os, majd 2015-ben 18,3%-os mérséklődés jellemezte. Ekkorra
Békés megyében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyilvántartott álláskeresők száma 14 ezer
főre esett vissza. Az álláskeresők számának csökkenése 2018-ig tovább folytatódott, évente 5-10%-os
mérséklődéssel, majd 2019-ben a csökkenés megállt, és feltételezhetően megközelítettük a
munkanélküliség „természetes szintjét”, ami megyei szinten 11 ezer fős nagyságrendet jelentett. A 2020as év mérsékelt növekedéssel indult, majd a veszélyhelyzet megjelenése jelentős létszám beáramlását
eredményezte. Márciusról áprilisra több mint 3,5 ezer fő került nyilvántartásba, majd további
növekedéssel az álláskeresők száma májusra megközelítette a 17 ezer főt (16 743 fő). A
gazdaságvédelmi intézkedések és a munkaerőpiac élénkülésének hatására a nyári hónapok az
álláskeresők számának mérséklődését mutatták, majd decemberre 13326 fővel zárult az elmúlt év. A
nyilvántartásban szereplő álláskeresők éves átlagos száma 2020-ban 14289 fő volt. A 2021-es év közel
14 ezer fővel indult, majd folyamatos mérséklődéssel augusztus végére 12 ezer főre csökkent.

A nyilvántartott álláskeresők havi zárólétszámának
alakulása Békés megyében
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Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Az alábbi táblázat a 2021.01.01-08.31 időszakban az egyes foglalkoztatási célú támogatások keretében Békés megyében kifizetett támogatásokat és a
támogatásokkal érintett létszámok adatait tartalmazza:
Eszköz neve
GINOP 5.1.1 VMT Bérköltség támogatás (6 havi)
GINOP 5.1.1 VMT Bérköltség támogatás (5 havi)
GINOP 5.1.1 Fogl. bővítését szolgáló tám. (Bértám.)
GINOP 5.1.1 MHT Bérköltség támogatás 6+3
GINOP 5.1.1 Képzés támogatása
GINOP 5.1.1 Önfoglalkoztatóvá vál. tám.
GINOP 5.1.1. Mentori szolg. nyújtásának tám.a
GINOP 5.1.1 Lakhatási támogatás
GINOP 5.1.1 Helyközi útiköltség térít.
GINOP 5.1.1. Fogl eü vizsgálat
GINOP 5.1.1. "Út a munkaerőpiacra" program összesen:
GINOP 5.2.1 VMT Bérköltség támogatás (6 havi)
GINOP 5.2.1 VMT Bérköltség támogatás (5 havi)
GINOP 5.2.1. MHT Bérköltség támogatás 6+3
GINOP 5.2.1. Képzési tám.(ker.pótló jut. és jár, tanfolyami díj)
GINOP 5.2.1. Lakhatási támogatás
GINOP 5.2.1. Mentori szolg. nyújtásának tám.a
GINOP 5.2.1. Önfoglalkoztatóvá válás tám.a
GINOP 5.2.1. Helyközi utazás tám.a
GINOP 5.2.1. Fogl eü vizsgálat
GINOP 5.2.1. Postai utalványok költsége
GINOP 5.2.1. "Ifjúsági Garancia" program összesen:
GINOP 5.3.16 KFI munkahelymegőrző bértámogatás
GINOP 5.3.16 összesen:
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Nyári diákmunka
Központi Foglalkoztatási Alaprész összesen:
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása bértámogatással
Álláskeresést ösztönző juttatás
Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásának támogatása
Lakhatási támogatás
Súlyosan hátrányos helyzetűek bértámogatása
Területi mobilitás_csoportos személyszállítás
A FA dec. keretének működtetésével kapcsolatos kiadások
Decentalizált Foglalkoztatási Alaprész összesen:

Létszám Pénzügyi teljesítés
487
18 630 629
149
64 020 308
2
242 610
1 795
387 262 707
111
37 948 984
13
3 477 599
74 612 662
15
6 192 579
1
28 740
7
22 900
2 580
592 439 718
320
15 462 220
253
156 384 111
583
185 042 823
67
20 999 840
26
7 526 882
56 999 582
15
4 175 266
1
74 700
12
31 100
0
134 808
1 277
446 831 332
210
140 280 768
210
140 280 768
177
16 713 422
2 268
155 898 679
2 445
172 612 101
127
51 492 191
16
2 167 830
10
21 424 987
71
33 800 059
44
2 024 499
72
5 861 802
0
87 830
340
116 859 198

Eszköz neve
Létszám Pénzügyi teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5 039
1 752 591 807
Egyéb mintaprogramok
40
20 895 199
Hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram
44
27 946 098
Országos közfoglalkoztatási programok
1 197
461 742 834
Mezőgazdasági programok
2 237
1 156 022 685
Szociális jellegű programok
2 463
1 081 668 703
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
1 578
791 516 708
Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat költség (önkormányzat)
1 398
2 874 700
Közfoglalkoztatás összesen:
13 996
5 295 258 734
Ágazati bértámogatás
4 557
2 326 677 276
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása
2 409
527 571 000
Munkahely-megtartási program összesen:
6 966
2 854 248 276
GFA által finanszírozott kifizetések összesen:
27 814
9 618 530 127
TOP 5.1.1. Bérköltség támogatás
119
38 683 381
TOP 5.1.1. Fogl. bővítését szolgáló tám. (Bértám.)
33
5 588 546
TOP 5.1.1. Képzés támogatása
1
8 195
TOP 5.1.1. Önfoglalkoztatóvá vál. tám.
30
7 765 560
TOP 5.1.1. Lakhatási támogatás
1
387 097
TOP 5.1.1. Megyei foglalkoztatási megállapodás összesen:
184
52 432 779
TOP 5.1.2. Bérköltség támogatás
141
82 589 123
TOP 5.1.2. Fogl. bővítését szolgáló tám. (Bértám.)
25
7 807 324
TOP 5.1.2. Önfoglalkoztatóvá vál. tám.
50
18 955 762
TOP 5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködés összesen:
216
109 352 209
TOP 6.8.2. Bérköltség támogatás
8
4 600 057
TOP 6.8.2. Megyei jogú város foglalkoztatási megállapodás összesen:
8
4 600 057
TOP programok összesen:
408
166 385 045
GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
148projekt összesen:
12 276 553
MINDÖSSZESEN:
28 370
9 797 191 725
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A GINOP-5. programok elhelyezkedést elősegítő forrásainak felhasználása
A kormány „vállalkozások munkaerő támogatása” (VMT) elnevezéssel új programot indított 2020.
október 15. napjától, amely segítségével vissza nem térítendő támogatásban részesülhettek azok a
vállalkozások amelyek az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti álláskeresőt, vagy
alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás fedezetét az Út a
munkaerőpiacra (GINOP 5.1.1.-15) és az Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1.-14) program, uniós
társfinanszírozással és a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával az Innovációs és
Technológiai Minisztérium és a kormányhivatalok konzorciuma által megvalósított kiemelt munkaerőpiaci
projektek biztosították. Az új eszköz a korábban nyújtott bérjellegű támogatások helyébe lépett.
A támogatás célja, hogy az átmeneti gazdasági nehézség enyhülésével a támogatásra rászoruló
munkaadók könnyebben visszaépíthessék, illetve növelhessék foglalkoztatottjaik létszámát a
munkaerőpiaci programok célcsoportjaiba tartozó nyilvántartott álláskeresők köréből.
A támogatás iránti kérelmeket a meghirdetéstől (2020. október 15.) 2021. május 31-ig lehetett benyújtani
a járási hivatalokhoz. A kérelem benyújtását a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu
honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatvány segítette. A támogatás időtartama fix 5
hónap lehetett, mértéke napi 8 órás munkaidő esetén a bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő
szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft.
A kormány 2021. június 1. napjával módosította a vállalkozások munkaerő támogatása eszköz
támogatási feltételeit. Ennek megfelelően a munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha
állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt
foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónapra változott. A
támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő
szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft
havonta.
A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra program keretében 2021. január 1. - 2021. augusztus 31.
közötti időszakban, Békés megyében 636 fő részesült vállalkozások munkaerő támogatásában.
A Békés megyei részprojekt támogatásokra fordítható ez évi 887 millió Ft-os keretének 91,9 %-a
lekötésre került 2021.08.31-ig. A vállalkozások munkaerő támogatása eszköz vonatkozásában 347 m Ft
értékben történt kötelezettségvállalás.
Elhelyezkedést elősegítő támogatásba vont álláskeresők megoszlása járásonként
Békés megye, 2021. augusztus 31.
Elhelyezés

- ebből VMT
(5 havi)

- ebből VMT (6
havi)

Békéscsaba

130

27

103

Békés

71

12

59

Gyula

73

6

67

Orosháza

92

31

61

Szarvas

58

10

48

Szeghalom

65

21

44

Gyomaendrőd

47

9

38

Mezőkovácsháza

59

13

46

Sarkad

41

20

21

Békés megye

636

149

487

GINOP-5.1.1-15

6

A GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia programban 2021. január 1. - 2021. augusztus 31. közötti
időszakban Békés megyében 573 főt részesítettünk vállalkozások munkaerő támogatásában. A program
Békés megyei részprojektjének támogatásokra fordítható 2021. évi kerete 749 millió Ft, melyből a
vállalkozások munkaerő támogatásra 2021. augusztus 31-ig 312,4 millió Ft került lekötésre.
Elhelyezkedést elősegítő támogatásba vont álláskeresők megoszlása járásonként
Békés megye, 2021. augusztus 31.

GINOP-5.2.1-14

Elhelyezés

- ebből VMT - ebből VMT
(6 havi)
(5 havi)

Békéscsaba

114

58

56

Békés

68

28

40

Gyula

66

31

35

Orosháza

57

25

32

Szarvas

60

25

35

Szeghalom

61

24

37

Gyomaendrőd

49

16

33

Mezőkovácsháza

50

23

27

Sarkad

48

23

25

Békés megye

573

253

320

TOP programok elhelyezkedést elősegítő forrásainak felhasználása
A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések munkaerőpiaci programokban 2021. július 31.
napjáig összesen 1.526 fő elhelyezkedését segítettük elő. A szeghalmi program kivételével befejeződött
járási programok támogatásokra fordítható kerete összesen 1,75 mrd Ft volt.
A támogatásokra fordított keret 2021. július 31-ig

Járás

TOP-5.1.2-15 program
A projektben
Összes
rendelkezésre álló Kötelezettségvállalás
elhelyezett
támogatási keret
2021.07.31-ig (Ft)
2021.07.31-ig (fő)
összesen (Ft)

Békés

218.271.234

216.820.134

191

Gyula

218.766.556

217.026.966

177

Orosháza

222.710.939

219.729.714

192

Szarvas

225.813.734

225.647.191

207

Szeghalom

212.738.786

211.822.394

193

Gyomaendrőd

218.766.556

217.507.637

186

Mezőkovácsháza

307.113.372

305.184.967

244

Sarkad

133.443.488

132.716.682

136

1.757.624.665

1.746.455.685

1526

Összesen

A TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések munkaerőpiaci programban 2021. július 31-ig összesen 1.237 fő elhelyezkedését
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segítettük elő. A program támogatásokra fordítható kerete 1,99 Mrd Ft, amelyből foglalkoztatást
elősegítő támogatásokra 2021. július 31-ig 1,53 Mrd Ft került lekötésre. A programban még
rendelkezésre álló támogatási keret 465.137.803,- Ft
A támogatásokra fordított keret 2021. július 31-ig
TOP-5.1.1-15
A projektben rendelkezésre álló
támogatási keret összesen

Kötelezettségvállalás
2021.07.31-ig

Összes
elhelyezett
2021.07.31-ig

(Ft)

(Ft)

(fő)

1 998.526.951,-

1 533.389.148,-

1.237

Fennmaradó támogatási keret

465.137.803,-

A TOP-5.1.1-15 programban a Békés Megyei Kormányhivatal a konzorciumvezető Békés Megyei
Önkormányzat útján kezdeményezte az időszak 2022.12.31-ig történő meghosszabbítását, valamint
támogatási forrásainak 472 millió forinttal történő emelését. A módosítás jóváhagyásra került, és
2021.04.15-én hatályba lépett. A Békés Megyei Kormányhivatal 2021.08.16-án újabb megkereséssel élt
a Békés Megyei Önkormányzat felé, amelyben a projekt további, összesen 500 millió Ft-os
forrásemelését és a megvalósítás 2023.09.30-ig történő meghosszabbítását kezdeményezte. A
benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van.
A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében munkaerőpiaci programban 2021. július 31. napjáig összesen 449 fő, elhelyezkedését
segítettük elő. A program támogatásokra fordítható kerete 703 millió Ft, amelyből foglalkoztatást
elősegítő támogatásokra 2021. július 31-ig 690 millió Ft került lekötésre.
A támogatásokra fordított keret 2021.július 31-ig
TOP-6.8.2-15
A projektben rendelkezésre
álló támogatási keret összesen

Kötelezettségvállalás
2021.07.31-ig

Összes
elhelyezett
2021.07.31-ig

(Ft)

(Ft)

(fő)

703.155.836,-

690.124.814,-

449

A TOP-6.8.2-15 program a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére szintén
meghosszabbításra került. A 2021.08.26-án hatályba lépett szerződésmódosítás értelmében a projekt
aktuális befejezési határideje 2022.03.31.

Gazdaságvédelmi támogatások
Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása
A Gazdaságvédelmi 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. A benyújtott kérelmek közül 4 áttételre került illetékesség
hiányában, 21 kérelmet visszavont a munkáltató, elsősorban nem megfelelően kitöltött nyomtatványokra
hivatkozással. A visszavont kérelmek 81%-a (17 db) ismételten benyújtásra került. Nem rendezett
munkaügyi kapcsolatok, valamint a kérelmező munkáltató működési formája (egyesület, alapítvány)
okán 14 munkáltatói kérelem elutasításra került.
Támogatásra 363 munkáltató kérelme került, összesen 5.559 fő vonatkozásában, amelyre 850.923,9
ezer Ft elkötelezettséget vállaltunk.
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A fenti támogatással összefüggésben a 34/2020. (V. 12.) vezetői utasítással, a veszélyhelyzettel
összefüggő gazdasági problémák kezelésére kiadott Intézkedési Terv 3. pontjában meghatározottak
ellátása érdekében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
 A kérelmek gyors és pontos kitöltése érdekében kialakításra került egy elektronikus kérelemkitöltő
felület, amely végigvezette a kérelmet kitöltő személyt a folyamat lépésein, generálta a
benyújtandó dokumentumokat, amely eredményeként nagymértékben megnövekedett a
hiánytalanul és hiba nélkül benyújtott kérelmek száma.
 A nagyobb – 50 fő feletti – munkavállalói létszámra benyújtott kérelmek pontos elkészítése és
benyújtása érdekében elkészítésre került egy táblázat, amely a szükséges munkáltatói és
munkavállalói adatok feltöltését követően, körlevél segítségével generálta a benyújtandó
dokumentumokat.
 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Miniszterelnökség részére megküldött napi
jelentés elkészítéséhez kialakításra került egy programozott táblázat, amely az ügyintézők által – a
támogatást benyújtó munkáltatókról – készített, adatokkal feltöltött nyilvántartásból átemelte az
adatszolgáltatásban kért adatokat, ezáltal gyorsítva a napi adatszolgáltatás elkészítését.
 A támogatásban részesített munkáltatók és munkavállalók részére megküldésre került:
– a munkavállalók utalási adatait tartalmazó dokumentum,
– a létszámtartási kötelezettség teljesítésére vonatkozó – munkavállalói adatokkal feltöltött –
nyilatkozat, valamint
– az elszámolás elkészítését segítő – munkáltatói és munkavállalói adatokkal feltöltött - egyéni,
illetve csoportos elszámoló-lap.
Ezek elkészítése érdekében kialakításra került egy programozott táblázat, amely segítségével
körlevél formában készíthetők el a fenti dokumentumok az ügyintézők által, ezáltal elősegítve a
pontos adatszolgáltatást, elszámolást, utalást.
 A támogatási konstrukció meghirdetését követően - a nagy érdeklődésre való tekintettel -,
folyamatos telefonos tanácsadás valósult meg annak érdekében, hogy a munkáltatók naprakész
információk birtokában tudják a támogatás iránti kérelmeiket benyújtani.
 A munkaidőkeret és a rendkívüli munkaidő szabályairól részletes, konkrét példákat tartalmazó
tájékoztató anyagot készítettünk a munkáltatók részére.
Ágazati bértámogatás
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 a vendéglátás, a turizmus és egyéb szabadidős tevékenység, személyszállítás,
utazásszervezés területén, valamint a 2021. március 8-tól bezárással érintett vállalkozások esetében a
— koronavírus okozta veszélyhelyzet és az annak kapcsán elrendelt egyes intézkedések következtében
veszélyeztetett — munkahelyek megóvása a foglalkoztatottak hat havi (2020. november – december és
2021. január – május) bruttó munkabére 50%-ának átvállalásával.
Békés megyében 1.058 támogatás iránti kérelem érkezett, összesen 4.797 munkavállaló
munkahelyének megőrzése érdekében. A benyújtott kérelmek közül 4 áttételre került illetékesség
hiányában, 14 kérelmet visszavont a munkáltató, elsősorban nem megfelelően kitöltött nyomtatványokra
hivatkozással. 51 kérelem került elutasításra, elsősorban nem támogatható tevékenységi kör okán.
Támogatásban 989 munkáltató részesült, amely segítségével 4.557 munkavállaló munkahelyének
megőrzését segítette elő a Kormányhivatal. A program keretében 2,3 milliárd Ft támogatás került
kifizetésre az érintett ágazatokban tevékenykedő munkáltatók részére.
Az ágazati bértámogatás hatékony működtetése érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal a
rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtett annak érdekében, hogy a vállalkozások a lehető
leggyorsabban hozzájussanak a megítélt támogatáshoz. Különösen:
 A jogszabály által előírt 8 munkanap – mely hiánypótlás esetén akár 60 napra is emelhető –
helyett a határozatok meghozatalára átlagosan 5 napon belül sor került, ezt követően
haladéktalanul intézkedés történt a támogatás folyósítására.
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 A Kormányhivatal munkatársai az érdeklődő foglalkoztatók számára folyamatos, részletes
tájékoztatást nyújtottak telefonon és e-mailen, illetve rendszeres kapcsolatot tartottak a
munkahelyek megőrzése érdekében a munkáltatókkal az elszámolások, létszámtartási
kötelezettség igazolásának benyújtása okán.
 A Békés Megyei Kormányhivatal által fejlesztett, a kérelem benyújtását egyszerűsítő
kérelemkitöltő program állt a foglalkoztatók rendelkezésére, mely országos szinten alkalmazásra
került és gyorsítja az ügymenetet.
 Ügyintézői oldalról segítette az ügyintézés hatékonyságát a Békés Megyei Kormányhivatal által
fejlesztett előleg elszámoló program, amely országos szinten is alkalmazásra került.
Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
A magasan képzett, KFI szektorban dolgozó munkavállalók munkahelyének védelme, a szektorban
dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós - a magyar munkaerőpiacon
történő - foglalkoztatása érdekében került meghirdetésre, a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
kutató-fejlesztő
tevékenységet
végző
munkavállalók
veszélyhelyzet
idején
megvalósuló
foglalkoztatásának támogatása. A felhívásra első alkalommal 2020. április 15-től második alkalommal
2021. január 4-től lehetett kérelmet beadni.
A projekt 2020. évi kezdete óta a támogatásra megyénkből 22 kérelem érkezett, összesen 377 fő
támogatott foglalkoztatására irányuló, 238,3 millió Ft-os támogatási igénnyel. A beérkezett
dokumentációk közül 2 esetben a munkáltató visszavonta kérelmét, 1 eljárás a hiánypótlás
teljesítésének elmulasztása miatt megszüntetésre került (azonban későbbiekben ez ismételten
benyújtásra majd támogatásra került). Támogatásban 19 kérelem részesült, amely segítségével 298
munkavállaló munkahelyének megőrzését segítette elő a Békés Megyei Kormányhivatal. A program
keretében összesen közel 200 millió Ft támogatás került megítélésre és kifizetésre.
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása
A Kormány a veszélyhelyzeti korlátozásokkal összhangban hazai forrásból meghirdette az
“Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása” elnevezésű programot. A támogatást szabályozó
310/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 2021. június 07. napján jelent meg a Magyar Közlönyben.
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján
vissza nem térítendő támogatást kaphat azon önfoglalkoztató, aki tényleges főtevékenységként az
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendelet I. melléklete szerinti tevékenységet
folytatja és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) szerinti
„Ágazati bértámogatásra” és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek. Tehát
nincs és az ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt munkavállalója.
A támogatás hazai forrásból került finanszírozásra, a megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került,
mértéke a garantált bérminimum egy havi összege, azaz 219.000,- Ft. A támogatásról a járási hivatal
nyolc munkanapon belül határozatban dönt és a támogató döntéssel egyidejűleg intézkedik a támogatás
összegének folyósításáról.
Békés megyében 2021. szeptember 2-ig a támogatásra vonatkozóan 2.672 db kérelem érkezett,
amelyből 2.409 fő részére 527.571.000,- Ft összegben kiutalásra került a támogatás.

Vállalkozás
szolgáltatás

indításához

szükséges

készségek

megszerzésére

irányuló

A Békés Megyei Kormányhivatal 2021. augusztus 17. napján álláskeresők részére meghirdette
felhívását a vállalkozás indításához szükséges készségek megszerzésére irányuló szolgáltatásban való
részvételre.
Az egy hónap időtartamú szolgáltatás keretében indított tanácsadás és képzés alatt a jelentkezők a
vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi, informatikai ismeretek, készségek megszerzését
sajátíthatják el. A képzés vizsgával zárul, ahol az álláskereső részletesen bemutatja a szolgáltatás
keretében elkészített üzleti tervét és vállalkozási ötleteit.
A munkaerőpiaci szolgáltatásban egy előzetes kiválasztási eljárást követően lehet részt venni, mely az
alábbi szakaszokból áll:
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A tervezett vállalkozás indításáról, működtetéséről alapvető információkat tartalmazó
jelentkezési lap kitöltése, mely egy helyzetfeltáró és motivációs kérdőívet is tartalmaz.



A jelentkezési lap értékelése az alábbi mérlegelési szempontok figyelembe vételével:



‒

a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,

‒

a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,

‒

az álláskereső munkához jutási esélyei,

‒

jelen felhívás céljának való megfelelés,

‒

a vállalkozás megvalósíthatósága, hatékonysága, és a megye munkaerőpiaci
helyzetébe illeszthetősége.

Az értékelés alapján a legtöbb pontot elérő vállalkozó jelöltek egy személyes interjún vesznek
részt, ahol lehetőségük lesz vállalkozói ötletük részletes ismertetésére.

A jelentkezés lapok benyújtásának határideje 2021. augusztus 29. napja volt. A szolgáltatásra 96 fő
álláskereső nyújtotta be a jelentkezési lapját.

„Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program
A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés
elősegítésére a 2013-2020-es években indított “Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva
2021. évben ismét meghirdetésre került a program, amely - prevenciós jelleggel - már diákkorban elő
kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását.
A “Nyári diákmunka 2021.” elnevezésű munkaerőpiaci programban azon 16-25 év közötti nappali
tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal
nem rendelkeztek, és szolgáltatást kérőként a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain nyilvántartásba
vételre kerültek.
A 2021. évi munkaerőpiaci program két pillérre épült:
1. Önkormányzati diákmunka: a programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható
munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző
intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehetett. A munkaadók számára a célcsoportba tartozó
személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér
összegének 100 %-a került megtérítésre. A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra,
maximum napi 6 órás foglalkoztatás volt támogatható.
A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör
esetében 164.250,- Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550,Ft/fő/hó összeg került figyelembe vételre.
2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: a program keretében a
munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása
esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás volt támogatható. Bértámogatásként a munkabér
összegének 75 %-a került megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.
Jelen megoldással ugyanúgy 6 óra került támogatásra 100 %-ban, mint a területi, települési
önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézmény, továbbá egyházi jogi
személy munkáltatók esetében. Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi
munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 164.250,- Ft/fő/hó, szakképzettséget
nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550,- Ft/fő/hó összeg került figyelembe vételre. A napi 8
óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan
csökkent.
A program 2021. június 15. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tartott, mely időszak alatt 2.268 fő
támogatása valósult meg. Ebből a létszámból 1.794 fő foglalkoztatása területi, települési
önkormányzatnál, illetve azok alaptevékenységet végző intézményeinél, valamint egyházi jogi
személynél jött létre. Eddig 155.898.679,- Ft a kifizetés összege, az augusztus havi elszámolások még
folyamatban vannak.
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Munkaerőpiaci képzések
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” GINOP-6.1.1. program
A Békés Megyei Kormányhivatal 2020. IV. negyedévében felmérte a térség foglalkoztatóinak képzési
igényeit, melynek alapján 2021-től a „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” GINOP6.1.1. programra vonatkozóan 22 szakirány képzési jegyzékére történő felvétele valósult meg. Ezek a
2021. január 1-től indítható képzési szakirányok például: betanított kőműves, szállodai szobaasszony,
szivattyú-üzemeltető, textiltermék-összeállító, élelmiszer-eladó, minősített hegesztő, nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő, beépítő.
Az GINOP 6.1.1 projektben a „Belépés a digitalizált munka világába” elnevezésű, bélmegyeri helyszínen
megvalósuló képzés is 2021.03.08.-tól a korábbi jelenléti oktatást követően távoktatás formájában zajlott.
A képzésen mind a 13 fő közfoglalkoztatásban álló résztvevő sikeres vizsgát tett.
2021.01.01.-től 2021.08.31.-ig a GINOP 6.1.1 projektben 7 képzés került elindításra 85 közfoglalkoztatott
részvételével, melyek az alábbiak:
-

Belépés a digitalizált munka világába Bélmegyer, Békés, Sarkad helyszíneken összesen 38 fővel

-

Gyógynövénygyűjtő képzés Dévaványai helyszínen 12 fővel

-

Kiskerti növénytermesztő képzés Dombegyházi helyszínen 12 fővel

-

Szivattyúüzemeltető képzés Békési és Gyulai helyszínen 11 fővel

-

Zöldterületi kisgépüzemeltető képzés Szeghalmi helyszínen 12 fővel.

A képzéseken résztvevő 85 főből 84 fő sikeres vizsgát tett. A GINOP 6.1.1. program keretében a
közfoglalkoztatásban állók és a munkaviszonyban állók képzése a képzési terv szerint valósulhat meg az
év további részében is. A tervek szerint 21 képzési programon 244 fő közfoglalkozatásban álló és 12 fő
munkaviszonyban álló képzése vonása történhet meg még ebben az évben.
Változás
2021. március 1-től jelentősen megváltozott a támogatások, köztük a képzési jellegű támogatások
megállapításának szabályai is. Munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami
foglalkoztatási szerv munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatást nyújthat a foglalkoztatónak és az
álláskeresőknek, valamint a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottnak. A foglalkoztatató
támogatása az általa foglalkoztatottak humánerőforrás fejlesztésével valósul meg az adott
munkaerőpiaci programban részletszabályai szerint. A jogszabályban meghatározott képzésben
résztvevő álláskeresők és csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottak részére álláskeresést
ösztönző juttatásként a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatás
állapítható meg.
2021. évben az Airbus beruházáshoz kapcsoló gépész technikus és gépi forgácsoló képzésben
résztvevő álláskeresők számára indítottunk munkaerőpiaci programot.

A közfoglalkoztatás jelenlegi helyzete Békés megyében
Békés megyében, 2011-től - az új típusú
közfoglalkoztatási
programok
elindulásától - több mint 138,6 milliárd Ft
került/kerül
felhasználásra
közfoglalkoztatási
programok
megvalósítására. Mint az ábrából is
kitűnik, a források az utóbbi három évben
–
összhangban
az
elsődleges
munkaerőpiacon tapasztalható kedvező
tendenciáikkal,
illetve
a
közfoglalkoztatásba bevont létszámokkal
– folyamatosan csökkentek.
Az utóbbi években a megyénkben
közfoglalkoztatásba kerülő létszámok tekintetében is jelentős változások következtek be, 2016-ra - az
addig folyamatosan emelkedő tendenciát mutató bevonások hatására - több mint 15 ezer főre
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emelkedett a közfoglalkoztatásban dolgozók száma. A tendencia azonban megfordult és a
közfoglalkoztatottak száma 2021. júniusra közel felére, mintegy 6,1 ezer főre mérséklődött.
Békés megye közfoglalkoztatás tekintetében vett kitettsége azonban még napjainkban is meglehetősen
3
jelentős. Az ezt az állapotot leíró mutatót (közfoglalkoztatási mutató ) vizsgálva elmondható, hogy még
2021. első hat hónapjának átlagában, országos viszonylatban a III. legmagasabb arányt képviselik a
közfoglalkoztatottak a megye munkavállalási korú népességén belül.
Kedvezőnek mondható ugyanakkor,
hogy az elsődleges munkaerőpiactól
távol lévő állást kereső munkavállalói
réteg aktív munkavállalási szándéka
országos viszonylatban is Békés
megyében az egyik legerősebb. Ezt jól
szemlélteti az un. közfoglalkoztatási
4
ráta
alakulása,
mely
mutató
tekintetében Békés megye, az ország
harmadik legmagasabb értékét mutatja
(31,4%). Ez alapján elmondható, hogy
az
állástalanok
közel
harmada
közfoglalkoztatási
jogviszonyból
szeretne az elsődleges munkaerőpiacra
átlépni, nem pedig passzív álláskeresői
státuszból kikerülve elhelyezkedni.

Közfoglalkoztatási források
2021-ben a Belügyminisztérium döntései és forrásbiztosítása nyomán Békés megyében is
folytatódhattak a különböző közfoglalkoztatási programok, melyek hasonlóan a korábbi évekhez
jellemzően három programcsoportban valósulnak meg:



hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
4.§ alapján



járási minta és ráépülő startmunka programokban - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B.§
alapján



országos közfoglalkoztatási programokban - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.§ alapján

A programokkal érintett, hatósági szerződésben rögzített, minimálisan bevonandó létszám Békés
megyében 6.340 fő, melyhez kapcsolódó forrás összesen 8.904.992 ezer Ft.

3

Közfoglalkoztatási mutató: A közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma a munkavállalási korú népességhez
viszonyítva, %
4

Közfoglalkoztatási ráta: a közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszámának a közfoglalkoztatásban részt vevők havi
átlagos létszámának és a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszámának összegéhez viszonyított arány
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A közfoglalkoztatásra fordítható források Békés megyében programcsoportonként
2021.
Programcsoport

Járási startmunka minta és ráépülő
programok (8 Békés megyei járás 62
érintett önkormányzata, 151
programelemmel)

Alcsoport

Programindítás

Tervezett befejezés

Támogatott
létszámkeret

Támogatási
összeg

Értékteremtő pillér (2 pillér)

2021. március 1.

2022. február 28.

1 857

3 062 190 369

Szociális pillér

2021. március 1.

2022. február 28.

1 189

1 736 486 367

Egyéb mintaprogram (szociális földprogram
folytatás)

2021. március 1.

2022. február 28.

9

12 344 301

2022. február 28.

529

748 242 724

2022. február 28.

19

41 120 247

2022. február 28.

2 737

3 304 223 984

6 340

8 904 607 992

Megyei székhelyű országos közfoglalkoztatók
2021. március 1.
Országos közfoglalkoztatási programok programjai (3 foglalkoztató)
(5 megyei székhelyű közfoglalkoztató)
Országos hajléktalan mintaprogra (2 önkormányzat) 2021. március 1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok

2021. március 1.

Összesen

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a második legnagyobb forrást biztosító és
létszámot érintő közfoglalkoztatási programcsoport megyénkben. A Belügyminisztérium által biztosított
forrásból várhatóan 3,3 milliárd forint kerül felhasználásra Békés megyében, mely a támogatási
forma jellegéből eredően keretjelleggel, a járási hivatalok döntési jogkörében kerülnek hatósági
szerződésekkel lekötésre, a megyei közfoglalkoztatók meglehetősen széles körét érintve.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok Békés megyében 2021. évben egy
ütemben valósulnak meg a támogatás megállapítására 2022. február 28-ai határnapig van lehetőség. Az
e támogatási formára felosztott járásonkénti keretösszegeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó
létszámelvárásokat a következő táblázat tartalmazza:
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokra allokált források járásonként
2021.
(9 járás, kiinduló állapot, Miniszteri döntés sz: BM/2768/2021.)

Járái Hivatal

Támogatott
létszámkeret
(fő)

2021. évi keret

2022. évi keret

Békéscsabai Járási Hivatal

605

579 060 938

88 268 120

Békési Járási Hivatal

358

342 366 253

52 187 989

Gyulai Járási Hivatal

541

518 351 413

79 013 972

Orosházi Járási Hivatal

167

160 000 000

24 000 000

Szarvasi Járási Hivatal

136

129 850 770

19 793 570

Szeghalmi Járási Hivatal

225

215 756 176

32 888 407

98

94 212 127

14 361 057

Mezőkovácsházi Járási Hivatal

330

315 796 180

48 137 827

Sarkadi Járási Hivatal

277

290 448 493

40 463 167

Fel nem osztott decentralizált keret

-

134 213 164

125 054 361

2 780 055 514

524 168 470

Gyomaendrődi Járási Hivatal

ÖSSZESEN

2 737

Járási Startmunka minta- és ráépülő programok
A járási startmunka minta- és ráépülő programok keretein belül 2021. évben összesen
3 programelemre (pillérre) nyújthattak be az önkormányzatok programterveket, melyekben nagyobb
részben értékteremtő, a helyi erőforrásokra alapozottan és azokkal hatékonyan gazdálkodva folytatnak a
közösség számára hasznos tevékenységeket, míg kisebb részben a települések összképének és
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élhetőségének javítása érdekében szervezik a közfoglalkoztatásban elvégezhető munkafolyamatokat. E
programpillérek a következők:
1. Értékteremtő programelemek:
 Mezőgazdasági
 Helyi sajátosságokra épülő
2. Szociális típusú programelem
Békés megye 9 járásából 7 (a békéscsabai és a gyulai járások kivételével) tartozik a kedvezményezett
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
109 kedvezményezett járás közé, így hozzájuk kötődően, térségünkben összesen 61 települési
önkormányzat indíthatott ilyen típusú közfoglalkoztatási programot. Az érintett települések
többsége mindhárom fent nevesített programelemben végez valamilyen közfoglalkoztatási
tevékenységet.

Járási Startmunka programok létszám és forrásadatai járásonként
2021.
Járás

Támogatott
létszám (fő)

Mindösszesen
0401 Békéscsabai Járás
0402 Békési Járás
0404 Orosházi Járás
0405 Szarvasi Járás
0406 Szeghalmi Járás
0407 Gyomaendrődi Járás
0408 Mezőkovácsházai Járás
0409 Sarkadi Járás

3 055
9
182
250
208
599
253
900
654

Támogatási
összeg (Ft)
4 811 021 037
12 344 301
322 124 527
395 811 507
327 293 235
959 524 261
356 118 287
1 434 695 148
1 003 109 771

A pillérek közül a mezőgazdasági programelemben tervezett tevékenységek elsődleges célja, hogy a
helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldségek és gyümölcsök, illetve
takarmánynövények, továbbá különböző kisállatok tartása biztosítsa az önkormányzati intézmények
ellátását. A projektek segítségével állandó friss alapanyag kerülhet a településeken működő konyhákra
és lehetőség nyílik a keletkező többlet további feldolgozására, esetleg értékesítésére is. E
programelemmel Békés megyében – vélhetően térségünk területi elhelyezkedésének és természeti
erőforrásainak is köszönhetően - 55 települési önkormányzatot érintett 2021-ben, a mezőgazdasági
pillérre megítélt támogatási összeg 1,85 mrd Ft, az érintett közfoglalkoztatotti létszám pedig 1 093 fő.
A helyi sajátosságokra épülő programelem célja a közösségi szükségletek kielégítése, a település
fejlődésének elősegítése olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrákon,
vagy a települések eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak. Ezekben a
programokban számos ipari termék, úgymint beton- és térburkoló elemek, vályogtégla, asztalosipari
termékek, virágládák, padok, buszmegállók, kerítéselemek, utcai bútorok, ajtók, ablakok, textilipari
termékek, szőttesek, munkaruhák kerülnek előállításra. E programelem megvalósításával 44 települési
önkormányzatunk érintett, a megítélt támogatási összeg 1,2 mrd Ft, az érintett közfoglalkoztatotti
létszám pedig 764 fő volt az elmúlt évben.
A szociális programelem célja a települések összképének javítása, rendbetétele, melynek keretében
az alábbi öt tevékenység végezhető: belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetés, bio- és megújuló
energiafelhasználás,
illegális
hulladéklerakó-helyek
felszámolása,
mezőgazdasági
földutak
karbantartása. Az e tevékenységek köré szerveződő programcsoporttal 51 települési
önkormányzatunk érintett 2021-ben, a megítélt támogatási összeg 1,74 mrd Ft, az érintett
közfoglalkoztatotti létszám pedig 1 189 fő volt.
2018-tól a szociális földprogramok támogatásának foglalkoztatási része is az egyéb mintaprogramok
keretein belül került finanszírozásra, mely Békés megye vonatkozásában Újkígyós város programjának
támogatását jelenti, 9 főre 12,3 millió forintos támogatási összeggel.
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Járási startmunka programok Békés megyében programelemenként
2021.
Támogatott
önkormányzat

Programelem (pillér)
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mezőgazdaság
Szociális jellegű program
Egyedi mintaprogram
ÖSSZESEN

Érintett létszám
(fő)
44
55
51
1

764
1 093
1 189
9
3 055

Támogatási
összeg
(Ft)
1 209 268 795
1 852 921 574
1 736 486 367
12 344 301
4 811 021 037

A fentieken túl a 2019 őszén elindult Gazdaságélénkítő Program közfoglalkoztatási alapokkal
megvalósuló fejlesztési elképzeléseit támogató programcsoportja is érinti megyénket 2 település
vonatkozásában. A Belügyminisztérium 2020. évben Csanádapáca Község Önkormányzatának területén
egy komplex prés- és sajtolóüzem létesítéséhez, míg Nagykamarás Községben egy vándorfólia
telepítéséhez nyújtott összesen mintegy 248 millió forint támogatást. A beruházások révén létrejövő
termelőegységek az idei év második felében kezdik meg működésüket.

Országos közfoglalkoztatási programok
Az országos nagyfoglalkoztatók által lebonyolított, valamint a megyét átlépő célok elérésének érdekében
indított közfoglalkoztatási programok megvalósítása is 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 és valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, továbbá 2 Békés
megyei települési önkormányzat vesz részt.
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