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Újabb ezrek jutottak munkához
FARKAS MELINDA
A közfoglalkoztatásra fordított összeg év közbeni emelésének köszönhetően újra csúcson jár a
közfoglalkoztatás. Augusztus végén csaknem 230 ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként – tudta
meg lapunk. Újraindították a kistérségi startmunka mintaprogramok több elemét, s február 28-ig
meghosszabbították az országos programokat is.
Újra a márciusi csúcsra emelkedett a közfoglalkoztatottak száma az elmúlt három hónap alacsonyabb létszáma után augusztusban – tudta meg lapunk. A Belügyminisztérium (BM) kérdésünkre közölte: a kormányhivatalok munkaügyi központjainak adatszolgáltatása alapján augusztus
18–24. között a támogatott közfoglalkoztatottak létszáma 227 500 fő volt. A szaktárca szerint ez
annak köszönhető, hogy a kormány év közben több mint 47 milliárd forinttal megemelte a közfoglalkoztatásra elkülönített keretet, így 183 milliárd forint helyett már több mint 230 milliárd forint
fordítható e célra.
Rámutattak: az országos közfoglalkoztatási programokat idén az eredeti forrás mellett szeptember 30-ig tudták volna támogatni, de az új keret lehetőséget ad új programok indítására, s a
folyamatban lévők meghosszabbítására. A 200 ezer álláskereső folyamatos, napi 8 órás közfoglalkoztatása érdekében a BM engedélyezte az országos közfoglalkoztatási programok meghosszabbítását 2015. február 28-ig. Ezenfelül az év végéig meghosszabbították a 3216 embert foglalkoztató vízgazdálkodási társulatok programjait, s intézkedtek a több mint 41 ezer főt érintő, hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programok működéséhez szükséges források biztosításáról is.
A tárca egyedi közfoglalkoztatási programok indítását is támogatja, erről egyeztet a közfoglalkoztatókkal. Ezek olyan hosszú távú, korábban kezdett programok folytatásai lehetnek, melyek a
közfoglalkoztatásban viszonylag csekély létszámmal érintett, ugyanakkor a munkaügyi kirendeltségeken nagy számban regisztrált, szakképzett munkaerő, valamint a kiemelt célcsoportok közül a
hajléktalanok, romák vagy megváltozott munkaképességűek bevonását is lehetővé teszik. Ennek
eredményeként augusztusban újabb, mintegy 5 ezer fő foglalkoztatásának támogatásáról született
döntés: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal új programjában 150, a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alapnál 220, míg a Nemzeti Művelődési Intézetnél 4522 ember
közfoglalkoztatására nyílik lehetőség.
A tárca leszögezte: lehetőség van újabb mintaprogramok indítására is. Augusztus 1-jétől ismét
el is indították a kistérségi startmunka mintaprogramok több elemét, melyek keretében a közfoglalkoztatottak belvízelvezetéssel, illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával, belterületi és
mezőgazdasági utak karbantartásával, s egyéb, helyi programokkal foglalkoznak.
Mint arról beszámoltunk, a kormány májusi határozatában írta elő a belügyminiszternek, hogy
készítse elő az év végéig havi átlagban 200 ezer ember egyidejű közfoglalkoztatását. Augusztusban pedig jóváhagyták a keret túllépését 47,3 milliárd forinttal, ami biztosítja a pénzt a létszámnövelésre.
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