
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. október 25-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
237/2018. Kth. 
A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és ifjúságvédelmi 
segítők foglalkoztatása 

 
H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a mellékletben 
szereplő, a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolával megkötött, a közfoglalkoztatási 
programhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodást. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
Együttműködési Megállapodás aláírására és annak esetleges módosításai aláírására. 

 
 
Határidő: 2018. október 26. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kiskőrösi Tankerületi Központ, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 
Rabb Nikolett közfoglalkoztatási referens 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Laskovicsné Terzics Edit s.k.      Tapodi Attila s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2018. október 25. 



 

 

 
Mel lék le t  

EGYÜTM ŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök Tere 1. 
Törzsszáma: 724902 
Adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 
Bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000 
Statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 
Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
(továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: 
 
Kiskőrösi Tankerületi Központ 
Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 
Adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
ÁHT azonosító: 335262 
Statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
Képviseli: Vágó Istvánné tankerületi igazgató 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben a következő feltételekkel. 
 

Preambulum 
 
A Felek a Kiskunhalas területén működő, a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában 
lévő Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.); 
köznevelési intézményben ellátott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma származású tanulók segítésére, családokkal való kapcsolattartásra, szocializációs 
hátrányaiknak csökkentésére a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő közös 
érdekeiket kifejezve megállapodnak abban, hogy a feladataik végrehajtása során az alábbi 
szempontokat figyelembe véve együttműködnek: 

1) Az Önkormányzat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény és a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződés alapján 
2018. 11. 05. napjától 2019. 02. 28. napjáig végzik a 2018. évi 5 fős hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási program végrehajtását. 

2) A közfoglalkoztatási program keretében az Önkormányzat közfoglalkoztatottjai szociális 
segítő feladatot látnak el. 

3) A Kiskőrösi Tankerületi Központ biztosítja, hogy a kiközvetített közfoglalkoztatottak az 
intézményekben csak olyan munkát végeznek, amely megfelel a közfoglalkoztatásról szóló 
2011. évi CVI. törvénynek. 

4) A közfoglalkoztatottak munkavégzése szociális segítő munka, amely a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítését, hátrányaik csökkentése érdekében végzett 
munkát jelenti az intézmény területén. 

5) Felek kifejezetten rögzíteni kívánják, hogy az át nem ruházható munkáltatói jogokat az 
Önkormányzatnál maradnak, valamint a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs 
tevékenységet is az Önkormányzat látja el. 



 

 

6) Az Önkormányzat biztosítja a közfoglalkoztatottak részére a munkavédelmi, tűzvédelmi 
oktatások megtartását. 

7) A Kiskőrösi Tankerületi Központ a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása során elsősorban az 
általa fenntartott intézményeken keresztül együttműködik a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatási ügyekben illetékes munkatársaival, szervezeti 
egységeivel és intézményeivel, valamint Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 

8) A Felek megállapodnak abban, hogy a feladatok ellátása érdekében együttműködnek, 
folyamatosan tájékoztatják egymást az együttműködési megállapodásban végzett tevékenység 
valamennyi részleteiről, minden olyan körülményről, amely befolyással van a 
megállapodásban rögzített feladatok teljesítésével kapcsolatosan. 

9) Az Önkormányzat részéről a Megállapodásban foglalt közfoglalkoztatással összefüggő 
feladatok koordinálását, az intézményekkel, és a Kiskőrösi Tankerületi Központtal való 
kapcsolattartást Szűcs Csaba alpolgármester végzi. 

10)  A Kiskőrösi Tankerületi Központ részéről az Önkormányzattal történő kapcsolattartást Vágó 
Ferencné tankerületi igazgató végzi. 

11) Jelen megállapodás a 2018. évi 5 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 
időszakán belül a közfoglalkoztatási programra és időtartamára vonatkozik. 

12) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodás tartamát az érintett 
intézményekkel, szervezeti egységeikkel ismertetik. 

13) A Felek egyező akarat, írásban a megállapodás érvényességét meghosszabbítják. 

14) Felek kifejezik szándékukat és elkötelezettségüket a megállapodásban foglaltak teljesítése 
mellett. 

Jelen együttműködési megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal minden megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Kiskunhalas, 2018. október 25. 
 

Fülöp Róbert     Vágó Ferencné 
Polgármester           Tankerületi igazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskőrösi Tankerületi Központ 

Jogi ellenjegyzés: …………………………………………. 
Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

 


