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Az utóbbi években Békés 
megyében és Békéscsa-
bán is jelentősen csökkent 
a közfoglalkoztatottak ará-
nya, annak köszönhetően, 
hogy sokan el tudtak he-
lyezkedni. 

Békéscsaba városa az or-
szágos közfoglalkoztatási 
mintaprogramban is részt 
vesz, ahol nehéz lakhatási 
körülmények között élők-
nek is értékteremtő munkát 
biztosítanak. Az egyik bé-
késcsabai telephelyen be-
tonelemeket, járdalapokat 
és térköveket készítenek, 
amelyeket a helyi parkolók, 
sétányok burkolatának építé-
sénél használnak fel. Mások 
a szociális tűzifát fűrészelik 
fel, az asztalosműhelyben vi-
rágtartó ládákat készítenek, 

a fóliasátorban pedig dísznö-
vényeket nevelnek.  

Békéscsabán élénkül a 
munkaerőpiac, így egyre ke-
vesebb a munkanélküli és a 
közfoglalkoztatott – mondta 
Herczeg Tamás. A tanácsnok 
hozzátette: az önkormányzat 
programjában körülbelül 500 
fő maradt.

– Nagyon sok munkálta-
tó munkaerőhiánnyal küzd. 
Fontos, hogy akinek van le-
hetősége, felkészültsége, 
tudása, motivációja és az 
egészségi állapota is engedi, 
találjon munkát a nyílt mun-
kaerőpiacon. Ez a legfonto-
sabb cél – fogalmazott Her-
czeg Tamás. 

Pántya Imre, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Főosztályának 

főosztályvezetője elmond-
ta: megyei szinten legalább 
húszszázalékos csökkenést 
tapasztaltak, 12 ezerre esett 
vissza a közfoglalkoztatottak 
száma. Ez egyértelműen az 
elsődleges munkaerőpiac-
ra történő kiáramlás miatt 
tapasztalható. A kormány-
hivatal és a járási hivatal 
is mindent megtesz azért, 
hogy feltárja az elsődleges 
munkaerő-piaci állásokat, 
kihasználva azokat az eu-
rópai uniós támogatásokat, 
amelyekkel ösztönözni tud-
ják a munkáltatókat. Pántya 
Imre hozzátette: idén is foly-
tatják az uniós forrásokból 
finanszírozott képzéseket, 
átképzéseket és integrálást 
a foglalkoztatási paktumok 
keretében.

Horváth Szabolcs

kevesebb a közfoglalkoztatott
Egyre többen találnak munkát a munkaerőpiacon

A közfoglalkoztatottak készítették a térköveket, amelyekből a burkolat épül
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tÁJékoztató

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet a 
tulajdonában lévő 5600 Békéscsa-
ba, Dózsa György út 7. fszt. 1. szám 
alatti Ifjúsági Garzonház lakóegysé-
gében történő elhelyezésre: 
A garzonház kétszintes, a pályázható 
garzonlakás alapterülete 30 m2, össz-
komfortos, amely a következő helyisé-
gekből áll: egy szoba, konyha, fürdő-
szoba (WC-vel), bérleti díja: 5449 Ft.

A pályázat feltételei: Az ifjúsági 
garzonházi lakóegység bérleti jogá-
nak elnyerésére azok a 40 év alatti 
házaspárok/élettársak nyújthatják 
be pályázatukat, akik

vállalják valamely pénzintézetnél • 
egy teljes értékű, legalább havi  
10 000 Ft/fő megtakarítási össze-
gű, rövid futamidejű (maximum 4 
év) lakás-előtakarékossági vagy 
egyéb erre feljogosított szerve-
zetnél lakáscélú hitel felvételét 
lehetővé tevő, családonként mi-
nimum 20 000 Ft/hó befizetendő 
összegű szerződés megkötését, 
és azt a szerződésben foglaltak 
szerint folyamatosan fizetik,
a szülőktől vagy közeli hozzátar-• 
tozótól származó befogadó nyilat-
kozattal rendelkeznek,
a bérleti szerződés megkötése • 
előtt megfizetik a 70 000 Ft óva-
dékot,
bérleti jogviszony feltétele, hogy • 
legalább a pályázók egyike ke-
resőtevékenységet folytasson. 

A pályázat elbírálásánál előnyben 
részesülnek azok a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai lakó-• 
hellyel rendelkeznek és ténylege-
sen a bejelentett lakásban laknak,

felsőfokú (egyetemi vagy főisko-• 
lai) végzettségűek, 
készpénzzel, lakás-előtaka-• 
rékossággal vagy építési telekkel 
rendelkeznek.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévő 5600 Békés-
csaba, Fövenyes u. 1/2. fszt. 6. 
szám alatti Ifjúsági Garzonház 
lakóegységében történő elhelye-
zésre.
A garzonház ötszintes, a pályázha-
tó garzonlakás alapterülete 40 m2, 
összkomfortos, amely a következő 
helyiségekből áll: egy szoba, egy 
fél szoba, konyha, fürdőszoba (WC-
vel), bérleti díja: 5449 Ft.

A pályázat feltételei: Az Ifjúsá-
gi Garzonházi lakóegység bérleti 
jogának elnyerésére azok a 35 év 
alatti házaspárok/élettársak nyújt-
hatják be pályázatukat, akik

vállalják valamely pénzintézetnél • 
egy teljes értékű, legalább havi  
10 000  Ft/fő megtakarítási össze-
gű, rövid futamidejű (maximum 4 
év) lakás-előtakarékossági vagy 
egyéb erre feljogosított szervezet-
nél lakáscélú hitel felvételét lehe-
tővé tevő, családonként minimum 
20 000 Ft/hó befizetendő összegű 
szerződés megkötését, és azt a 
szerződésben foglaltak szerint fo-
lyamatosan fizetik,
a szülőktől vagy közeli hozzá-• 
tartozótól származó befogadó 
nyilatkozattal rendelkeznek,
a bérleti szerződés megkötése • 
előtt megfizetik a 70 000 Ft óva-
dékot,

bérleti jogviszony feltétele, hogy a • 
pályázók mindketten keresőtevé-
kenységet folytassanak. 

A pályázat elbírálásánál előny-
ben részesülnek azok a párok, 
akik:

legalább 5 éve békéscsabai lakó-• 
hellyel rendelkeznek és ténylege-
sen a bejelentett lakásban laknak,
felsőfokú (egyetemi vagy főisko-• 
lai) végzettségűek, 
készpénzzel, lakás-előtaka-• 
rékossággal vagy építési telek-
kel rendelkeznek.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hir-
det a tulajdonában lévő 5600 Bé-
késcsaba, Andrássy út 55–57. I. 
em. 2. szám alatti szolgálati bér-
lakásban történő elhelyezésre.
A lakás 1 szobás, összkomfortos, 
24 m² alapterületű, bérleti díja:  
7512 Ft/hó.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2018. március 2. 12.00 óra.
(A határidőn túl benyújtott pályázat 
érvénytelen.)
A pályázatok benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. 23-as irodában.
A pályázatok benyújtásához szüksé-
ges formanyomtatvány a Polgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető és letölthető a www.
bekescsaba.hu honlapról.

Bővebb felvilágosítás a Polgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 
kérhető. Telefonszám: 66/886-502; 
66/886-506.

Tájékoztató a pedagógus díszoklevelek iránti igénylés 
benyújtásának módjáról

Tisztelt nyugállományban lévő 
Óvónők, Tanítók, Tanárok!

Tájékoztatjuk azon kedves, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város valamely oktatási-nevelési intézményéből nyugállo-
mányba vonult pedagógusokat, akik 2018. évben jogosultak 
díszoklevél átvételére, hogy az arany-, gyémánt-, vas- és ru-
bindiploma igénylési eljárásában segítséget kérhetnek azon 
jogutód intézmények vezetőitől, amelyekben utolsó aktív éve-
iket töltötték óvónőként, tanítóként, tanárként. 

Amennyiben azt a pedagógusok igénylik, a 2018. évben 
esedékes pedagógus díszoklevelek iránti kérelmüket az in-
tézmények vezetői nyújtják be azon felsőoktatási intézmé-
nyekhez, amelyben a diplomát kiállították.

Ennek érdekében keressék fel annak az intézménynek a 
vezetőjét, amely intézményből nyugállományba vonultak.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ősz 
folyamán az intézményektől nyer értesülést arról, hogy kiket 
köszönthet és láthat vendégül Díszdiplomája átvétele után.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakásokban történő elhelyezésre

MEGHÍVÓ

TOP-6.9.1-15-BC1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁ-
MÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ, 
ALÁBBI MUNKAERŐ-PIACI ELŐADÁSRA:

„MINDEN KEZDET NEHÉZ” 
- SIKERTÖRTÉNETEK

Időpont: 2018. február 27. 10.00 óra

Előadó:  Géróné Törzsök Enikő, 
 munkaerő-piaci szakértő

A rendezvény helyszíne:
Civil Szervezetek Szövetsége előadóterme 

(5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.)

PROGRAM:
10.00:  Megnyitó

10.05: Békéscsabai Paktum Iroda bemutatása 
 Előadó: Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser, 
 Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft.

10.20:  Munkaerő-piaci szolgáltatások 
 Előadó: Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser, 
 Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft.

10.45:  „Minden kezdet nehéz” – sikertörténetek 
 Előadó: Géróné Törzsök Enikő 
 munkaerő-piaci szakértő

11.30:  Kérdések – válaszok – zárás

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

11.30:  Kérdések – válaszok – zárás

Minden érdeklődőt szeretettel 

MEGHÍVÓ
A „Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei 
Jogú Város területén és várostérségében” című, TOP-6.8.2-
15-BC1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítása a 
tagok folyamatos együttműködése és a helyi szereplők széles 
körének bevonása mellett történik.
A Békéscsabai Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 
a megfelelő szintű társadalmi részvétel, a demokratikus műkö-
dés és a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében 

FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
összehívását és megtartását kezdeményezi

Helyszín: CsabaPark étterme, Békéscsaba, Gyulai út 61.

Időpont: 2018. március 7., (szerda) 14.00.

A foglalkoztatási fórum tervezett témái:
Megnyitó –1.  Herczeg Tamás, az Irányító Csoport elnöke
Beszámoló az Irányító Csoport 2017. éves munkater-2. 
vének teljesítéséről, álláspontjáról – Herczeg Tamás, az 
Irányító Csoport elnöke
Tájékoztatás a Paktum Iroda munkájáról – 3. dr. Sódar 
Anita, a Paktum Iroda vezetője, a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofi t Kft. cégvezetője
Munkáltatói igények alapján a Foglalkoztatási Paktum ál-4. 
tal igénybe vehető támogatások – Opitzerné Tóth Zsanett, 
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft. projektme-
nedzsere
Képzési igények munkáltatói szemmel – Békés Megyei 5. 
Kormányhivatal
„Hogyan működik gyakorlatban?” – A Békés Megyei Kor-6. 
mányhivatal tájékoztatója a Paktumon keresztül történő 
munkavállaló elhelyezéséről
Fórum beszélgetés7. 

Herczeg Tamás, 
az Irányító Csoport elnöke 


