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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

2014. november 11-i ülésére 
 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatás tárgyában 
 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

 

 

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 foglalkoztatási feladatainak ellátása során külön jogszabályban 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 munkaügyi kirendeltségei 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 jelenlegi gyakorlat az, hogy a nem 

önkormányzati szervezeteknek a közfoglalkoztatott iránti igényléshez egy önkormányzattal 

kötött megállapodást is mellékelni kell. 

  

 

Egy olyan nem önkormányzati szervezetnek, amellyel az önkormányzat külön ellátási 

szerződést vagy kötelező önkormányzati feladat egyértelmű átvállalásáról szóló 

megállapodást nem kötött – de megfelel a Közfoglalkoztatási tv. előírásainak -, 

közfoglalkoztatásra csak úgy nyílik lehetősége, ha arra vonatkozóan megállapodást köt az 

önkormányzattal.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletének 4.1.8. pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt a 

közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatóval, közfoglalkoztatás 

tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről, ha az az önkormányzat 

számára anyagi kötelezettséget nem jelent. 



 

 

 

A Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért – Egyesület (továbbiakban: 

Egyesület) közfoglalkoztatásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése 

tárgyában a mellékelt kérelmet nyújtotta be. Az Egyesület Kecskeméten a Dobó István krt. 7. 

szám alatt működik. Az Egyesület feladata a közoktatásban résztvevők segítése, környezeti 

nevelés, a környezetvédelem, az egészségnevelés mellett az Európai Uniós tagsággal 

kapcsolatos információk átadása. Az Egyesület elsődleges célja a helyi, lokális, valamint 

kistérségi és regionális értékek újrafelfedezésének biztosítása, valamint a közművelődés 

elősegítése kutatások, oktatási segédanyagok, kirándulások és tanulmányok készítésével. 

Az Egyesület munkájának hatékonyabb ellátása érdekében szeretne közfoglalkoztatottakat 

alkalmazni. 

 

 

Az Egyesület – mint civil szervezet - megfelel a Közfoglalkoztatási tv. 1. § (3) bekezdés e) 

pontjában előírt feltételnek, kérelmük támogatható, mert a Közfoglalkoztatási tv. 1. § (2) 

bekezdés d) pontjában foglalt, helyi vagy azon túlmutató közösségi oktatási, gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok terén történő munkavégzéshez terveznek közfoglalkoztatási 

jogviszonyt létesíteni helyi álláskeresőkkel. 

 

A közfoglalkoztatásra irányuló megállapodás megkötésével az önkormányzat lehetőséget 

biztosít a feltételeknek megfelelő szervezet részére közfoglalkoztatottak alkalmazására, 

valamint a felek a kölcsönös együttműködéssel elősegítik egyrészről a települési 

önkormányzati feladatok ellátását, másrészről a közfoglalkoztatás hatékonyabbá tételét.  

 
A javasolt döntés az önkormányzat számára anyagi kötelezettséggel nem jár, viszont igen 

előnyös hatással lehet az önkormányzat civil kapcsolataira, a helyi civil élet további 

fejlődésére, valamint – nem utolsó sorban – a helyi munkanélküliség további csökkentésére. 

 

A korábban hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján e feladatban hatáskörrel 

rendelkező szociális bizottság a 22/2014. (III.10.) SZEIB. számú határozat mellékleteként az 

együttműködési megállapodás tervezetet elfogadta.  

Javaslom, hogy a határozat-tervezet melléklete szerinti megállapodás-tartalmat a Bizottság 

hagyja jóvá és a beérkező kérelmek alapján ilyen tartalommal kössön megállapodást a 

szervezetekkel.  

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 

határozat-tervezetben foglaltak alapján döntését meghozni szíveskedjen.   
 

 

 

Kecskemét, 2014. október 27.  
 

 

                  

        Dr. Sztachó-Pekáry István 

             elnök 
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K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

2014. november 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

            /2014. (XI. 11.) JÜB. számú határozat 

Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatás tárgyában 
 

A Bizottság megtárgyalta Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 6740-18/2014. számú 

előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. A Bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

közfoglalkoztatáshoz szükséges együttműködési megállapodást megköti az Nyitott 

Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért – Egyesülettel. 

 

 

2. A Bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a szükséges 

együttműködési megállapodás megkötésére a jelen határozat mellékletében meghatározott 

tartalommal. 

 
     

 

Határidő: 2014. december 30. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
  



 

 
a …… /2014. (XI.11.) JÜB. számú határozat melléklete 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH szám: 

15724540-8411-321-03) /a továbbiakban: Önkormányzat/, 

 

másrészről a                                                                                 

Szervezet neve:     /továbbiakban: Szervezet/    

Szervezet címe:  

Szervezet képviselője:    

Adószáma:  

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:  

 
 

Felismerve a Szervezet és az Önkormányzat közötti hatékony együttműködés lehetőségét - 

figyelemmel a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényben foglaltakra - a Felek az alábbi 

megállapodást kötik.  
 

1.  Az együttműködési megállapodás célja közfoglalkoztatottak alkalmazása és 

foglalkoztatása Kecskeméten az önkormányzati feladatok ellátásának segítése céljából. A 

felek közös célkitűzése, hogy kölcsönös együttműködéssel segítsék elő egyrészről a 

települési önkormányzati feladatok ellátását, másrészről a közfoglalkoztatás hatékonyabbá 

tételét. A közfoglalkoztatás az Önkormányzat feladatainak ellátását és egyúttal a civil 

szervezetek célkitűzéseinek elérését, önállóságuk, autonómiájuk megőrzését is segíti. 

 

2. Az együttműködés alapelvei az alábbiak:  

 

- A Szervezet alaptevékenységével hozzájárul az Önkormányzat kötelező vagy önként 

vállalt, avagy közérdeket szolgáló egyéb közösségi feladatainak megvalósításához. 

- A Szervezet által megvalósítandó közfoglalkoztatás ezen önkormányzati feladat 

ellátására, illetőleg a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul.  

- A Felek vállalják, hogy tevékenységüket a törvényesség, egymás kölcsönös 

elismerése, támogatása és tiszteletben tartása mellett végzik. 

- Az Önkormányzatot a jelen megállapodással kapcsolatban semmilyen anyagi 

kötelezettségvállalás nem terheli. 

 

3. A Szervezet vállalja, hogy 

 

- folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot az alkalmazni kívánt közfoglalkoztatotti 

létszámról, a közfoglalkoztatás helyéről, időtartamáról és az ellátott feladatokról a 

munkakör(ök) megjelölésével; 



 

 

- a 2. pontban meghatározott közfeladatok eredményes megvalósításának érdekében 

közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít kecskeméti lakóhellyel rendelkező 

álláskeresőkkel a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 

4. A megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, és azt bármelyik fél 15 napos 

felmondási idővel felmondhatja.  

 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki. 

 

Az Önkormányzat részéről: dr. Provaznik Balázs 

elérhetősége: 76/512-222 

 

A Szervezet részéről:  

elérhetősége:   

 

A megváltozott kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről a felek 15 napon belül 

írásban kötelesek értesíteni egymást.   

 

6. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a felek - hatáskörtől függően – kikötik 

a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

8. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták.  

 

 

Kecskemét, 20... …………………… 

 

 

  

  …………………………………….                        ………………………………… 

       Szemereyné Pataki Klaudia                                                   ……………………. 

               polgármester                                                    ……………………………. 

Kecskemét Megyei Jogú Város                         …………………………………………. 

            Önkormányzata 

               

 

 

 

 

 

 

 


