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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELQTERJESZTÉSE 

a KépviselQ-testület 2022. november 24-i ülésére 
>Közfoglalkoztatási programok indítása 2023= tárgyában 

Tisztelt KépviselQ-testület! 

A közfoglalkoztatásért felelQs miniszter által közzétett tervezési segédletet alapján az 
önkormányzatok 2023. évben is indíthatnak járási startmunka közfoglalkoztatási 
mintaprogramokat. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata járási startmunka keretében 2023.03.01-2024.02.29 közötti 
idQszakban összesen 42 fQt foglalkoztatna. Az önkormányzat közfoglalkoztatási programok 
indításával tudja segíteni a városban élQ hátrányos helyzetq emberek munkához jutását. A 
programban foglalkoztatottak az egész település számára hasznos tevékenységet végeznek, 
munkájukkal hozzájárulnak a belterületi közutak és a csapadékvíz elvezetQ rendszer 
karbantartásához, valamint a város közigazgatási területén illegálisan keletkezQ hulladékok 
összegyqjtéséhez. 

A program során a dolgozók részt vennének az önkormányzati fenntartású közutak 
karbantartásában, segítenének a kátyúzási munkákban, valamint Qk végeznék a közutak mentén 
a padkarendezési feladatokat is. Az út menti zöldfelületeket rendszeresen kaszálnák. 
Közremqködnének 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 mqködésének 
elQsegítése érdekében a programban foglalkoztatottak végeznék a nyílt szikkasztó és 
vízelvezetQ csapadékvíz csatornák, árkok folyamatos karbantartását, kaszálását is. A munkások 
egyes szakaszokon irtanák a megjelenQ nádas, gyékényes növényzetet.  

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

Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására és 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja, a 2023.03.01-2024.02.29 közötti 
idQszakban megvalósítani tervezett járási közfoglalkoztatási program indítását, 
hozzájárulását adja a programterv (2022/03/0306/0001) benyújtásához.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata legfeljebb 1.500.000 Ft önerQt biztosít a tervezett 
közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerQ összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

3. A képviselQ-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti 
programok megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerzQdéseket aláírja, 
tárgyalásokat folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerzQdéseket (esetleges 
módosításokat) megkösse. 

FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
HatáridQ: 2023. február 28. 
Határozat végrehajtásáért felelQs: Tóth Péter osztályvezetQ 

Határozatról értesül: 
 Tóth Péter osztályvezetQ (Városfejlesztési, Üzemeltetési és FQépítészi Osztály) 

 Szécsényi Zsolt osztályvezetQ (Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály) 

Kiskunhalas, 2022. november 16. 

 
                                                                                                                          Fülöp Róbert s.k. 


