
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2017. szeptember 19-én 

tartandó ülésére 

 

 
Tárgy: Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatás tárgyában 

 
 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Mellékletek:  

 

           

Véleményezésre megkapta: 

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 
 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

     
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ügyszám: 6970-10/2017. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2017. szeptember 19-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 járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 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.  

 

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 rendelete 2. 

melléklet 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 Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége (székhelye: 6000 Kecskemét, Szüret u. 7.) célja 

elsősorban a lakosság figyelmének felhívása a rendszeres testmozgásra és egészséges 

életmódra, illetve a lakosság bevonása az ezzel kapcsolatos tevékenységekbe. 

 

Az érintett szervezet munkájának hatékonyabb ellátása érdekében közfoglalkoztatottakat 

kíván alkalmazni. 

 

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

szervezet megfelel. Kérelmük támogatható, mert a Közfoglalkoztatási tv. 1. § (2) bekezdés d) 

pontjában foglalt, helyi vagy azon túlmutató közösségi oktatási, sport, valamint gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok terén történő munkavégzéshez terveznek helyi 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, és egyéb feladatok ellátását, másrészről a közfoglalkoztatás hatékonyabbá 

tételét.  

A javasolt döntés az önkormányzat számára anyagi kötelezettséggel nem jár, viszont 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 szerint dönteni szíveskedjen. 
 

 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 
 

 

                  

        Dr. Sztachó-Pekáry István 

             elnök 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

            /2017. (IX. 19.) JÜB. sz. határozat 

Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatás tárgyában 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Dr. 

Sztachó-Pekáry István elnök 6970-10/2017. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

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

közfoglalkoztatáshoz szükséges együttműködési megállapodást megköti a Kecskeméti 

Sportegyesületek Szövetségével. 

 

2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

 
     

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


