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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 járási hivatalokfoglalkoztatási osztályai koordinálják, 

meghatározzák a pénzügyi kereteikkel való gazdálkodáson és a közfoglalkoztató 

szervezetekkel kötött hatósági szerződéseken keresztüla támogatás konkrét összegét és a 

támogatott közfoglalkoztatás pontos szabályait.  

 

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 vonatkozóanmegállapodást köt az 

önkormányzattal.  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

 

 

AKecskeméti Torna Egylet Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 

(továbbiakban: Egyesület), a Hetényi Élettér Képességfejlesztő és Családi Napközi 

Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány), valamint a Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 

(továbbiakban: MoFA)közfoglalkoztatásra vonatkozó együttműködési megállapodás 

megkötésére irányuló kérelmetnyújtott be.  

 

 

Az Egyesület (székhely: 6000 Kecskemét Szent István város 1/a.) célja a rendszeres 

sportolás, versenyeztetés és testedzés biztosítása a kecskeméti fiatalok számára. A szervezet 

kiemelt figyelmet fordít a labdarúgó élsport utánpótlás nevelés feltételeinek biztosítására, a 

saját csapatatokban igazolt játékosok bajnokságokon és kupamérkőzéseken történő 

részvételének biztosítására, valamint a tömeg - (szabadidő) sport népszerűsítésére, 

szervezésére. Az Egyesület működésével, olyan szellemi műhelyt hozott létre, amelyben 

korszerű módszerekkel történő labdarúgó utánpótlás-képzést végez. 

 

 

Az Alapítvány (székhely: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Külsőnyír 101/d.) elsődleges 

célja a gyermekek nevelése, felügyelete, korrepetálása és készségfejlesztése. A szervezet 

családi napközit működtet, továbbá fejlesztő foglalkozást, mozgásterápiát, játszóházat, 

sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését is biztosítja. Kiemelt figyelmet fordít a 

hagyományőrzés és a keresztény szellemiség támogatására, valamint külföldi kapcsolatok 

ápolására. Családi napköziben a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkozást nyújt. A 

fogyatékos gyermekek részére sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást biztosít.  

 

A MoFA(székhely: 6000 Kecskemét, Vadszőlő u. 2.) célja a mozgássérült fiatalok 

társadalomba való könnyebb beilleszkedésének, önállósodásának elősegítése. A szervezet 

támogatja a látókörében lévő mozgáskorlátozottak oktatásban való részvételét, munkába 

állását és segítiegészséges életvitelük kialakítását. Rendszeres időközönként 

klubfoglalkozásokat tart,kirándulásokat és nyári táborokat szervez. A MoFAtevékenységével 

elősegíti a mozgáskorlátozott fiatalok integrációját.  

 

Mindhárom civil szervezet munkájának hatékonyabb ellátása érdekében, 

közfoglalkoztatottakat kíván alkalmazni. 

 

 

A Közfoglalkoztatási tv. 1. § (3) bekezdése) pontjában előírt feltételnek a fent említett 

szervezetek megfelelnek.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 terveznekhelyi álláskeresőkkel 

közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni. 

 

 



 

 

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, valamint a helyi civil élet további 

fejlődésére. 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 8/2014. (XI.11.) JÜB.számú határozatának mellékleteként 

egy általános együttműködési megállapodás tervezetet hagyott jóvá, amely alapján a 

közfoglalkoztatási tárgyú együttműködési megállapodások megköthetők. 

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

határozat-tervezetben foglaltak alapján döntését meghozni szíveskedjen. 

 
 
 

 

Kecskemét, 2016. június 6. 
 

 

         

        Dr. Sztachó-PekáryIstván 

         elnök 
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/2016. (VI. 28.) JÜB. számú határozat 

Együttműködési megállapodások közfoglalkoztatás tárgyában 
 

A bizottság megtárgyalta Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 16032-3/2016. számú 

előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

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

közfoglalkoztatáshoz szükséges együttműködési megállapodástmegköti a Hetényi Élettér 

Képességfejlesztő és Családi Napközi Alapítvánnyal, a Kecskeméti Torna Egylet 

Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesülettel, valamint a Mozgássérült Fiatalokért 

Alapítvánnyal. 

 

 

2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert azegyüttműködési 

megállapodások megkötésére. 

 
   

 

Határidő: 2016.július15. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


