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TÁJÉKOZTATÓ 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy:  Tájékoztató közfoglalkoztatási programról 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. február 19-én megtartott 
ülésén tárgyalta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 
(II. 14.) önkormányzati rendelet és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában készült előterjesztést, és 
3/2015. (II. 19.) határozatában döntött az önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdasági 
Nonprofit Kft. között 2013. április 30. napján létrejött közfeladat-ellátási szerződés 
módosításáról. A módosítás célja volt a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. és a 
Polgármesteri Hivatal munkavégzése terén a párhuzamosságok megszüntetése. 
 
A közfeladat-ellátási szerződés alapján a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. éves 
közszolgáltatási terv szerint látta el eddig is a településüzemeltetéssel kapcsolatos – ezek 
között kiemelten a közutak és a zöldfelületek fenntartását, valamint a köztisztasággal 
kapcsolatos munkákat – feladatait, azonban a továbbiakban a lakossággal való kapcsolattartást 
is közvetlenül végzi. 
 
A Városgazdasági Nonprofit Kft. feladatellátásával szorosan összefügg a Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak munkája, hiszen jellemzően azokat a 
városüzemeltetés körébe tartozó munkákat végzik, melyek jelentősebb gépi beavatkozás 
nélkül kézzel megoldhatók. Ilyen a közterületek kézi seprése, a zöldfelületek egyes munkái, a 
közterületeken a hulladék összegyűjtése. 
 
A fentiekre figyelemmel a közfoglalkoztatás a következő programtervezet szerint valósul 
meg: 
 
1. A város közigazgatási területén a közterületi munkavégzéshez 4 állandó csoportot 

alakítanak ki: 
- 2 csoportot a Széchenyivárosban 20-20 fős létszámmal, továbbá 
- 1 csoportot az Árpádvárosban szintén 20 fős létszámmal a Városgazdasági Nonprofit 
 Kft. irányítása mellett, valamint  
- 1 csoportot a Belvárosban ugyancsak 20 fős létszámmal a köztisztasági és 
 komplex zöldfelületi fenntartási munkák végzésére, valamint a nagykörúton belüli 
 rendezvényekhez kapcsolódó köztisztasági feladatok ellátására, a Foglalkoztatási 
 Nonprofit Kft. által biztosított csoportvezetők irányítása mellett. 
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2. 2 csoportot összesen 16 fővel járdaépítési munkákhoz, segédmunka elvégzésére hoznak 

létre úgy, hogy a munkához a szakembert a Városgazdasági Nonprofit Kft. biztosítja, és a 
szakmai irányítást is ők látják el. 
 

3. A Kecskeméti Köztemetőben a zöldfelületek folyamatos fenntartásában, a köztisztaság 
biztosításában állandó jelleggel 40 fő vesz részt, akik munkáját a Városgazdasági 
Nonprofit Kft. szakmai irányítása mellett a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított 
csoportvezetők irányítják és ellenőrzik. 

 
4. Külterületi utak űrszelvényének biztosítása érdekében sok feladat hárul a Városgazdasági 

Nonprofit Kft-re, ezen a területen az elmúlt években csak korlátozott mértékű 
feladatellátásra volt lehetőség. A zöldfelület karbantartásában, fák cserjék kivágásában 2 
csoport 2x10 fővel vesz állandó jelleggel részt a Városgazdasági Nonprofit Kft. szakmai 
irányítása mellett. 
A munkavégzés során kitermelt fa tüzifának alkalmas. A további, tüzifának nem 
minősíthető növényi részek aprítékolást követően köznevelési intézmények fa aprítékos 
kazánnal történő fűtésére, vagy melegvíz ellátás céljára hasznosíthatók. 

 
5. 2 csoport 20-20 fővel a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat irányítása mellett a 

város közterületein az illegális hulladék lerakatok felszámolásában működik közre, 
továbbá rendszeresen végez a Homokbánya és a Rudolf laktanya területén köztisztasági 
és komplex zöldfelületi fenntartási munkákat. 

 
Elmúlt időszakban jól működött bizonyos településrészeken a helyben lakó 
közfoglalkoztatottak, helyben történő foglalkoztatása (Hunyadiváros, Hetényegyháza, 
Rendőrfalu, Muszály környéke, Szeleifalu, Katonatelep, Matkó). Ezen településrészeken az 
érintett önkormányzati képviselők bevonásával szükség szerint 2-6 fővel a helyi feladatok 
elvégzésére, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. irányítása mellett továbbra is rendelkezésre 
állnak a közfoglalkoztatottak. 
 
A további közfoglalkoztatottak 2 nagyobb létszámú csoportban az eddig fel nem sorolt városi 
területek köztisztasági, zöldfelület fenntartási munkáiban, elsősorban a gyommentesítésben, 
nagyobb területek fűnyírásában vesznek részt, szoros együttműködésben a Városgazdasági 
Nonprofit Kft-vel, annak szakmai irányítása mellett. 
 
A felsorolt feladatok maradéktalan ellátása mintegy 250 fő foglalkoztatásának lehetősége 
esetén biztosított. Az eddig lefolytatott egyeztetések alapján március hónaptól mintegy 150 fő 
közfoglalkoztatása indulhat el. 
 
A közfoglalkoztatás további bővülésének lehetősége esetén mezőgazdasági termékek 
(homoktövis, burgonya, hagyma termesztése) termelésének megindítása lehetséges. Ehhez a 
megfelelő területek kiválasztása jelenleg folyamatban van. 
 
Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét. 
 
Kecskemét, 2015. március 13. 
 
 Sipos László 
 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2015. (III. 26.) határozata 
Tájékoztató közmunkaprogramról 
 
 
A Közgyűlés Sipos László tanácsnok tárgybeli 12525-1/2015. számú tájékoztatójában 
foglaltakat tudomásul vette. 
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