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91/2020. (XII.16.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja, a 2021.03.01-2022.02.28 közötti 
időszakban megvalósítani tervezett járási közfoglalkoztatási program indítását, 
hozzájárulását adja a programterv (2020/03/0306/0003) benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata legfeljebb 1.100.000 Ft önerőt biztosít a 
tervezett közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a 
2021. évi költségvetésében elkülöníti. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja az országos hajléktalan 
közfoglalkoztatási mintaprogram folytatását, és hozzájárulását adja a szükséges 
programterv (2020/03/0357/0016) benyújtásához.  

4. Saját hatáskörömben gondoskodom a fenti programok kérelmeinek 
benyújtásáról, a megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésről. 

5.  Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter által közzétett tervezési segédlet alapján az 
önkormányzatok 2021. évben is indíthatnak járási startmunka közfoglalkoztatási 
mintaprogramokat, valamint döntése alapján az országos hajléktalan közfoglalkoztatási 
mintaprogramok is folytatódhatnak.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata járási startmunka keretében 65 fő, míg a hajléktalan 
program keretében 6 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget. Az önkormányzat 
közfoglalkoztatási programok indításával tudja segíteni a városban élő hátrányos helyzetű 
emberek munkához jutását. A programban foglalkoztatottak az egész település számára 
hasznos tevékenységet végeznek, munkájukkal hozzájárulnak a belterületi közutak és a 
csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásához, valamint a város közigazgatási területén 
illegálisan keletkező hulladékok összegyűjtéséhez. 

A program során a dolgozók részt vennének az önkormányzati fenntartású közutak 
karbantartásában, segítenének a kátyúzási munkákban, valamint ők végeznék a közutak 
mentén a padkarendezési feladatokat is. Az út menti zöldfelületeket rendszeresen kaszálnák. 
Közreműködnének a gallyazási, ifjítási munkáknál, az elöregedett fák kivágásánál 
segítenének, valamint ehhez kapcsolódóan részt vennének a tuskókiszedési munkákban is.  

A csapadékvíz elvezetés hatékonyságának növelése, és a rendszer zavartalan működésének 
elősegítése érdekében a programban foglalkoztatottak végeznék a nyílt szikkasztó és 
vízelvezető csapadékvíz csatornák, árkok folyamatos karbantartását, kaszálását is. A 
munkások egyes szakaszokon irtanák a megjelenő nádas, gyékényes növényzetet.  



A programban folyamatosan feltérképezzük és felszámoljuk az illegális hulladéklerakó 
helyeket. A programban részt vevők a parlagfű-mentesítési feladatok elvégzésénél is 
közreműködnek. Segítik a közterületek tisztán tartását. Szükség esetén, télen részt vesznek a 
síkosság mentesítési feladatokban is. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 16. 

 

 

 

 

  

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


