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KISKUNHALAS VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
A Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére 

A 2018-2019. évi közfoglalkoztatási programok indítása tárgyában 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Jelen előterjesztés tárgya a 2018. március 1. és 2019. február 28. között tervezett 
közfoglalkoztatási programok benyújtása és a végrehajtásukhoz szükséges önerő biztosítása. 
Önkormányzatunk a Halasi Városgazda Zrt.-vel együttműködve az alábbi programok indítását 
tervezi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt években indított Járási startmunka programok esetében magas volt a hiányzások és 
a kilépők aránya, így nehézséget jelentett a vállalt létszámok feltöltése és folyamatos 
megtartása. Tekintettel a hazai munkaerőpiacon tapasztalható folyamatokra, a - már a 
közfoglalkoztatásban is erőteljesen jelentkező - munkaerőhiányra a 2018-ban induló 
programok esetében a Belügyminisztérium kiírása alapján figyelembe kell venni az előző 
programok átlaglétszámait, ezért 2018-ban kisebb létszámú programok indítására van 
lehetőségünk. 2018 márciusától továbbra is 5 típusú ráépülő járási startmunka program 
indítását tervezzük, de összesen csak 80 főt szeretnénk foglalkoztatni. Jövő évtől kezdve 
fejlesztési célú, beruházás jellegű közfoglalkoztatási programok indítását és nagy értékű 
tárgyi eszköz beszerzését nem támogatja a Belügyminisztérium. 
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 

Program Létszám Időtartam 

Belvízelvezetés 12 fő 
2018.03.12-
2019.02.28 

Helyi sajátosságokra 
épülő 

12 fő 
2018.03.19-
2019.02.28 

Illegális 
hulladéklerakó-helyek 

felszámolása 
12 fő 

2018.03.19-
2019.02.28 

Belterületi közutak 
karbantartása 

32 fő 
2018.03.01-
2019.02.28 

Mezőgazdasági 12 fő 
2018.03.12-
2019.02.28 

összesen: 80 fő  



százalékban támogatott. Ennek értelmében a Belterületi közutak karbantartása programban 
tervezett dologi költségekhez az Önkormányzatnak szükséges önerőt biztosítania.   
 
A tervezett programok rövid leírásai: 
 
Belvízelvezetés 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. 
 
Helyi sajátosságokra épülő program:  
A program fő célkitűzése a helyi parkok, közterületek gondozása, tisztán tartása. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a játszóterek karbantartásának. A Mázsa utcai, a Bocskai utcai, az Erdei 
téri és a Semmelweis téri játszóterekre 2-2 új játszóeszköz kihelyezését tervezzük.  
 
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program: 
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. 
 
Belterületi utak karbantartása program: 
A programban 32 főt tervezünk foglalkoztatni, akik a karbantartási feladatokat végeznék. 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. 
 
Mezőgazdasági program: 
A tervezett program a 2014.-ben indított Bio- és megújuló energia felhasználás programra 
épülne. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Kiskunhalas 0930/20-as hrsz-ú 
szennyvízszikkasztó területén energianyár ültetvényt létesítettünk. a 2018-ban induló 
programban 12 főt szeretnénk foglalkoztatni. A programban dolgozók, ápolják a meglévő 
ültetvényt, rendben tartják a területet. 
 
A járási startmunka mintaprogramok programterveinek benyújtási határideje 2017. december 
29.  A benyújtott előzetes tervezeteket a koordináló szervezet megvizsgálja.  Az egyeztetések 
és szükség esetén a módosítások lefolytatása 2018. január 12.-ig zajlik. A felterjesztett 
tervezetekről a miniszteri döntés kiértesítése 2018. február 19.-ig történik meg. 
 
A járási startmunka programokon kívül amennyiben lehetőségünk lesz rá, tervezzük hosszabb 
időtartamú programok indítását, valamint a Hajléktalan mintaprogram folytatását 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 
pályázati feltételeket tartalmazó kiírásokat az illetékes szervek még nem tették közé.  
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a járási 
startmunka programok kérelmeinek benyújtását és legfeljebb 300.000 Ft önerőt 
biztosít a 2018. márciustól 2019. február 28-ig tartó startmunka 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: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Határozatról értesül:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
   Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 

 
Kiskunhalas, 2017. december 5. 
 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


