
Tárgy: 42 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok indítása  

 

28/2021. (III.04.) 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 és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 2021.03.10-2022.02.28 közötti 

időszakban megvalósítani tervezett 42 fős hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási program indítását, valamint hozzájárulását adja a 

programterv (2021/03/0306/0013) benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata legfeljebb 2.400.000 Ft önerőt biztosít a 

tervezett közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az önkormányzat 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

3. Saját hatáskörömben gondoskodom a fenti programok kérelmeinek 

benyújtásáról, a megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésről, azok 

esetleges módosításáról. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Belügyminisztérium a 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

biztosításához a szükséges decentralizált kereteket a megyék részére leosztotta, amelyből a 

Foglalkoztatási Osztályok részére történő leosztás is megtörtént. Ez alapján Kiskunhalas 

Város Önkormányzata 95 %-os intenzitású támogatásban részesülhet a hosszabb időtartamú 

program megvalósítására. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 21 fő szociális segítőt és 4 fő segédmunkást alkalmazna, 

akik a köznevelési intézményekben segítik a pedagógusok munkáját a roma tanítványok 

felzárkóztatásában. A sportesemények, és foglalkozások szervezését 3 fő sportszervező 

segítené. 3 fő segédmunkás a temetők rendjének fenntartásában venne részt. Az 1 fő 

segédmunkás az önkormányzat adminisztrációs feladatait segítené. 2 fő segédmunkás a 

közbiztonság fenntartásának érdekében a polgárőrök munkáját segítené. 8 fő segédmunkást 

foglalkoztatnánk területi felelősként, akik a város szegregációval sújtotta területein 

dolgoznának, ők végeznék a közterületi zöldfelület fenntartását, gyűjtenék a keletkező 

hulladékot.  

A program segítségével csökken a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, 

csökkennek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek. 

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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, 2021. március 4. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


