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Kiskunhalas Város Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére
„A Honvédelmi Minisztérium- Kiskunhalas Város Önkormányzata- Együttműködési
megállapodás” tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 2019. szeptemberében kereste fel
Önkormányzatunkat a szegénységben élő, hátrányos helyzetű roma népesség társadalmi
integrációjának elősegítése érdekében Együttműködési megállapodás megkötése céljából,
amely összhangban áll a Magyar Honvédség foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósításával.
Kiskunhalas város előnyös, és jól felfogott érdeke a HM-vel együttműködési megállapodás
megkötése, amely egyrészről elősegíti a roma lakosság integrációját, másrészről szerepet
játszik a Magyar Honvédség állományának bővítésében. Az együttműködés megkötése két
pillérre épül, a képzésre és a foglalkoztatásra, amelyen keresztül valósul meg az
esélyegyenlőség a roma lakosság társadalmi felzárkóztatása keretében.
A fentiek alapján egy keret-megállapodásban rögzítésre kerülnek az együttműködés keretei,
annak érdekében, hogy a két Fél kölcsönösen támogathassa egymást feladataik
végrehajtásában, hiszen a közösség érdekében végzendő tevékenység szervezése és
lefolytatása alkalmat teremt a társadalomba történő visszailleszkedésre. Ezzel a HM feladatát
és egyik célját teljesíti, valamint Kiskunhalas lakossága is előnyt élvez, hiszen a roma
lakosság integrálódási esélye megnő.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a HM és az Önkormányzat között a
keret jellegű Együttműködési megállapodást.
Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Honvédelmi
Minisztérium és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési
megállapodást.
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