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Közfoglalkoztatás Tolna megyében a veszélyhelyzet idején 

 

Magyarországi testvérmegyénk székhelyéről, Szekszárdról kaptuk az alábbi ismertetőt arról, hogy 

a közfoglalkoztatás hogyan működik náluk a vészhelyzet idején. 

 

Az április elseji szekszárdi beszámoló  szerint a közfoglalkoztatásban 53 fő dolgozik, 52 fő 

városüzemeltetési feladatokat, 1 fő pedig munkairányító feladatokat lát el. A 2020. évi 

közfoglalkoztatás március 1-én kezdődött, a kezdés időpontjában az összes dolgozó rendelkezett 

érvényes foglalkozás-egészségügyi állásfoglalással.  

 

Szekszárdon megteremtették az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

körülményeit: 

 
- Az összes dolgozó megkapta a védőfelszerelést (gumikesztyű, maszk). 

- A napi többszöri kézmosás, kézfertőtlenítés biztosított. 

- A háti permetezővel fertőtlenítést végző dolgozók védőruhát kaptak. 

- A telephely takarítása, fertőtlenítése napi szinten megtörténik. 

- A dolgozók kicsi, kétfős csoportokban dolgoznak. 

- Munkakezdéskor a szerszámok kiadásakor a raktárban csak a raktáros és egy dolgozó tartózkodik. 

 

Ellátandó feladatok 

 

Szekszárd város belterületén ellátják a köztisztasági feladatokat: kézi permetezővel, hipós oldattal fertőtlenítik a 

buszmegállókat, padokat, szemétgyűjtő kelyheket, orvosi rendelők bejáratát, korlátokat, hipós szerrel lemossák a 

játszóterek bútorzatát, kitisztítják a vízelvezető árkokat. Ezenkívül ellátják azokat a nem tervezett feladatokat is, 

amelyeket az igazgatóságvezető, osztályvezető elvégzésre kijelöl. Borkó Gábor, a közfoglalkoztatási csoport 

vezetője a rászorulóknak járó ebéd kiszállításában vesz részt. 

 

Kiskorú gyermek otthoni felügyelete 

 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

A közfoglalkoztatásban részt vevő kiskorú gyermeket nevelő szülők a veszélyhelyzet kihirdetésekor időarányos 

szabadságukat felhasználták, a gyermekek felügyeletét megoldották otthon levő felnőtt testvér, férj, élettárs vagy 

egyéb rokon segítségével. Így nem kell igénybe venni a fizetés nélküli távollét lehetőségét. 

 

A GINOP-6.1.1  képzést határozatlan időre felfüggesztették, ezért a résztvevőknek felajánlottáuk a 

közfoglalkoztatásban a munkavégzés lehetőségét, ám a 9 fő közül csak 3 fő fogadta el a felajánlott munkát, a többi 

6 fő kérte a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 

A mai napig a közfoglalkoztatottak között nem merült fel a fertőzés lehetősége, járványügyi megfigyelés alá 

helyezett dolgozó nincs. 

 


