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KISKUNHALAS VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
A Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére 

A 2019-20 évi közfoglalkoztatási programok indítása tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen előterjesztés tárgya a 2019. március 1. és 2020. február 29. között tervezett 

közfoglalkoztatási programok benyújtása és a végrehajtásukhoz szükséges önerő biztosítása. 

Önkormányzatunk a Halasi Városgazda Zrt.-vel együttműködve az alábbi programok indítását 
tervezi: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járási startmunka programok tekintetében továbbra is alapvetés, hogy elsődlegesen a 

meglévő kapacitások fenntartását és működtetését kell biztosítani a közfoglalkoztatóknak, 

azzal a feltétellel, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedését továbbra is elősegítik. Új beruházások, további fejlesztések támogatását nem 

tartja indokoltnak a belügyminisztérium. 

A közfoglalkoztatóknak a járási startmunka létszámának tervezésekor, tekintettel a 

közfoglalkoztatásba bevonhatók körének egyre korlátozottabb létszámára, minden esetben 

figyelembe kell venni a korábbi járási startmunka programok 2018. március 1. és 2018. 

szeptember 30. közötti átlaglétszámát, illetve a tervezett tevékenységek optimális 

létszámigényét.  

Program Létszám Időtartam 

Összevont szociális 
program 

43 fő 
2019.03.01-
2020.02.29 

Mezőgazdasági 
program 

10 fő 
2019.03.11- 
2019.10.31 

Helyi sajátosságokra 
épülő program 

8 fő 
2019.03.11-
2020.02.29 

Hajléktalan program 8 fő 
2019.03.06-
2019.10.31 

összesen: 69 fő  



A járási startmunka programok tervezése 3 programelem tekintetében valósítható meg a 2019. 

évre vonatkozóan. 2019. március 1-jétől mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő, illetve – 

az elmúlt évek gyakorlatától eltérően – az 5 szociális programelem helyett, egy összevont 

szociális program indítható. A szociális programelemben továbbra is megvalósulhatnak 

belvízelvezetésre, mezőgazdasági utak rendbetételére, bio- és megújuló energiafelhasználásra, 

közúthálózat karbantartására, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló 

tevékenységek, azonban e módszer a létszámhiányosabb programok esetében megkönnyítheti 

az egyes tevékenységek közötti átjárást, rugalmasabbá teheti a programok megvalósítását, 

csökkentheti a közfoglalkoztatók és a járási hivatalok adminisztrációs terheit.  

A startmunka programok bérköltsége (közfoglalkoztatási bér + kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó) 100%-ban támogatott. A dologi (közvetlen) költségek a legfeljebb 15 fő 

közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási programok esetében 100%-ban, a 15 

főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

programok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig 100%-os mértékig, azon túl legfeljebb 90 

százalékban támogatott. Ennek értelmében az összevont szociális programban tervezett dologi 

költségekhez az Önkormányzatnak szükséges önerőt biztosítania.   

 

A tervezett programok rövid leírásai: 

 

Mezőgazdasági program: 

A tervezett program a 2014.-ben indított Bio- és megújuló energia felhasználás programra 

épülne. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló területeken energianyár ültetvényt 

létesítettünk. A 2019-ben induló programban 10 főt szeretnénk foglalkoztatni. A programban 

dolgozók, ápolják a meglévő ültetvényt, rendben tartják a területet. 

 

Helyi sajátosságokra épülő program:  

A program fő célkitűzése a helyi parkok, közterületek gondozása, tisztán tartása. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a játszóterek karbantartásának.  

 

Összevont szociális program: 

A programban foglalkoztatottak végeznék többek között a nyílt szikkasztó és vízelvezető 

csapadékvíz csatornák folyamatos kaszálását, melynek célja csapadékvíz elvezetés 

hatékonyságának növelése. Továbbá elvégeznék a zárt szakaszok, valamint átereszek 

tisztítását. Egyes szakaszokon irtanák a megjelenő nádas, gyékényes növényzetet. 



A programban, a már ismert rendszeresen újraképződő hulladéklerakó helyek felszámolása 

mellett, az újonnan megjelenőket is feltérképezzük és felszámoljuk, környezetüket rendezzük. 

A lerakó helyek felszámolása kézi erővel történik, a foglalkoztatottak a számukra biztosított 

eszközökkel gyűjtik, zsákolják és pakolják fel a hulladékot. 

Ezeken kívül a programban foglalkoztattak a legszükségesebb helyeken, kátyúznának, 

valamint ők végeznék a padkarendezési feladatokat is. Az út menti zöldterületeket kaszálnák. 

A programban dolgozók végeznék az út menti fasorokhoz kapcsolódó gallyazási ifjítási 

munkákat az elöregedett fák kivágását, mivel az út fölé nyúló elszáradt, nagy vastagságú ágak 

igen balesetveszélyesek, eltávolításuk kiemelt fontosságú. 

 

A járási startmunka mintaprogramok programterveinek benyújtási határideje 2019. január 7. 

A programtervnek 2019. január 11. 12 óráig papír alapon is be kell érkeznie a járási hivatal 

felé. Amennyiben a fenti határidőt a közfoglalkoztató nem tartja be, úgy a járási hivatalnak a 

kérelem tervezetet el kell utasítania. A benyújtott előzetes tervezeteket a koordináló szervezet 

megvizsgálja.  Az egyeztetések és szükség esetén a módosítások lefolytatása 2019. február 5.-

ig zajlik. A felterjesztett tervezetekről a miniszteri döntés kiértesítése 2019. február 18.-ig 

történik meg. 

 

Hajléktalan program 

A programban 8 főt foglalkoztatnák a 2019. 03. 06. és 2019 10. 31 közötti időszakban.  A 

közfoglalkoztatás során a hajléktalansággal veszélyeztetettek, a családok átmeneti otthonában 

átmeneti elhelyezést kapottak, illetve az emberhez nem méltó lakáskörülmények között élők 

számára szeretnénk a korábbi programok tapasztalataira építve olyan munkát biztosítani, 

amely hasznos és értéket teremt a foglalkoztatottak és a közösség számára.  

A most tervezett programban a fő hangsúlyt továbbra is a gyógynövények gyűjtése és 

szaporítása kapná. A programban továbbra is termesztenénk konyhakerti növényeket, 

nevelnénk palántákat és dísznövényeket, ápolnánk a meglévő gyümölcsfáinkat, valamint a 

terveink szerint mellék tevékenységként gombatermesztést folytatnánk 

A program tervezetének benyújtási határideje 2019. január 7.  

 

A járási startmunka programokon kívül amennyiben lehetőségünk lesz rá, tervezzük hosszabb 

időtartamú programok indítását is. Az előző években ezek a programok 100%-ban 

támogatottak voltak, így önerőt nem kellett biztosítanunk hozzájuk. Ezen programok előzetes 



terveinek elkészítése nem kezdődött meg, a programok indításának feltételeit a rendelkezésre 

álló forrásokról adatokat az illetékes szervek még nem tettek közé.  

 
 
Határozati javaslat:  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a járási 

startmunka programok kérelmeinek benyújtását és legfeljebb 650.000 Ft önerőt 

biztosít a 2019. március 1. és 2020. február 29. között tervezett közfoglalkoztatási 

programok megvalósulásához. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében 

elkülöníti. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti 

programok megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerződéseket 

aláírja, tárgyalásokat, folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket 

megkösse. 

 
Határidő:  2018. január 7.  
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 
osztályvezető 
Határozathozatalról értesül:    
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 
Kiskunhalas, 2018. december 6. 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 


