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Tárgy: Közfoglalkoztatási program támogatása 
 
 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4) 
bekezdés a) és b) pontja értelmében a helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott 
közfoglalkoztatást szervez, figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását. 
 
A közfoglalkoztatás jelenleg túlnyomó részben önkormányzatokon, költségvetési szerveken 
keresztül valósul meg. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Közfoglalkoztatási 
tv.) 1. § (3) bekezdésében meghatározottak értelmében azonban közfoglalkoztató számos egyéb 
szervezet is lehet. Közfoglalkoztató lehet többek között az egyházi jogi személy, a közhasznú 
jogállású szervezet, a civil szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és 
fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó 
szervezet. 
 
A közfoglalkoztatást jelenleg a kormányhivatalok foglalkoztatási egységei koordinálják, 
meghatározzák a pénzügyi kereteikkel való gazdálkodáson és a közfoglalkoztató szervezetekkel 
kötött hatósági szerződéseken keresztül a támogatás konkrét összegét és a támogatott 
közfoglalkoztatás pontos szabályait.  
 
A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) „közhasznú” jogállású 
szervezet. A társaság 2014. május 26-i alapító okiratának módosítását követően vállalta a 
közhasznúsági feltételek teljesítését a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (5) bekezdésének megfelelően.  
 
A Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.), mint közhasznú jogállású 
szervezet a Városgazdasági Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági 
társaság, a Közfoglalkoztatási tv. 1. § (3) bekezdés d) pontja alapján közfoglalkoztató lehet.  
 
 
Kecskeméten az egyik legnagyobb közfoglalkoztatotti létszámot foglalkoztató szervezet a 
Nonprofit Kft. Az alkalmazásukban álló közfoglalkoztatottak jellemzően köztisztasági, 
településrendezési, karbantartási, esetlegesen hó- és síkosság mentesítési feladatokat látnak el, 
mellyel az önkormányzat biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 15. §-a alapján közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek 
feladatellátásba történő bevonását.  
 
 

 



A Közfoglalkoztatási tv. meghatározza, hogy közfoglalkoztatási jogviszonyt, törvényben, helyi 
önkormányzatokról szóló törvényben, nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
kötelező, vagy önként vállalt feladatokra, illetve helyi, vagy azon túlmutató közösségi feladatok, 
vagy a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladatra lehet 
létesíteni.  
A Nonprofit Kft. a Kecskeméti Főiskola közreműködésével, olyan közfoglalkoztatást kíván 
megvalósítani, amely elsősorban mezőgazdasági munka (zöldség- és gyümölcstermesztés, szedés, 
esetleg feldolgozás) elvégzésére irányul, melyhez a munkavégzés helyét – tangazdaságok által – a 
Kecskeméti Főiskola képes biztosítani. A megtermelt javak (zöldség, gyümölcs) a 
közfoglalkoztatás értékteremtő jellegénél fogva közcélra felhasználhatók. 
A közfoglalkoztatás céljának eléréséhez hozzájárul, hogy a közfoglalkoztatás helyben valósul meg, 
és a helyi közösség közvetlenül élvezheti az elvégzett munka eredményét. 
 
Ennek megfelelően a Nonprofit Kft. olyan közfoglalkoztatási programot tervez létrehozni a 
Kecskeméti Főiskola részvételével, mely értékteremtő jellegénél fogva hozzájárul a települési 
önkormányzati feladatok ellátásának segítéséhez.  
 
Javaslom a fenti program támogatását, mivel az előnyös hatással járhat az önkormányzat civil 
kapcsolataira, a helyi mezőgazdasági élet további fejlődésére, valamint – nem utolsó sorban – a 
helyi munkanélküliség további csökkentésére.   
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet jóváhagyásával döntsön a 
program támogatásáról.  
 
 
 
Kecskemét, 2015. május 27.  
 
 
 
                                 Mák Kornél 
                               alpolgármester
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2015. (VI. 25.) határozata 
Közfoglalkoztatási program támogatása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 20164-
1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A közgyűlés a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezésében mezőgazdasági jellegű 

feladatok elvégzésére irányuló közfoglalkoztatási program megvalósítását támogatja. 
 

2.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert támogató nyilatkozat kiadására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


	ELŐTERJESZTÉS

