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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                 Képviselő-testülete 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belügyminisztérium 2020. február 12. napján megküldte a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal részére a 2020-2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 
forrás allokációját, valamint a decentralizálás elveit. A miniszteri döntés alapján 
nagyságrendileg a tavalyi évi források 50 %-a áll a megye rendelkezésére. 
 
A Foglalkoztatási Főosztály az elképzelések megvalósításához 4 alternatívát vázolt fel: 
 

1. Támogatás intenzitásának csökkentése (a Belügyminisztérium által javasolt támogatási 
intenzitás Kiszombor esetében 90%) 

2. Létszámok csökkentése 
3. Rövidebb időszakra szóló szerződés megkötése 
4. Részmunkaidős foglalkoztatás 

 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekű célok programszerű 
támogatása valósul meg. A támogatás célja, hogy a tartósan állást keresők részére hosszabb 
időtartamú foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak 
ellátásában való részvétel útján. A helyi önkormányzatok, illetve a pályázat benyújtására 
jogosult egyéb szervezetek pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve 
önként vállalt, a lakosságot vagy települést érintő feladatok ellátására. A foglalkoztatás 
időtartama 12 hónap lehet, és napi 8 órás munkaidőben történhet. A támogatás mértéke a 
munkabérek és járulékok összegének 90%-a. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatásban 
résztvevők létszáma: 12 fő, üteme: 2020. március 01. napjától 2021. február 28. napjáig tart, 
melyhez az önkormányzatnak 1.174 e Ft-ot kell biztosítania.  
 
A fentiek alapján javaslom a 12 fő további alkalmazását 2020. március 1. napjától 2021. 
február 28. napjáig tartó időszakra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2020. február 20. 
 

  Tisztelettel:  
Szirbik Imre 

  alpolgármester 
 
 



Tárgy: Közfoglalkoztatás 2020. 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közfoglalkoztatás 2020. tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 2020. március 
01. napjától 2021. február 28 napjáig tartó időtartamra 12 fő hosszú időtartamú 
közfoglalkoztatott alkalmazásához, az Önkormányzat kötelezően ellátandó, illetve önként 
vállalt, a lakosságot vagy települést érintő feladatok elvégzésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Szirbik Imre alpolgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, a szükséges aláírásokra, valamint a 
pályázati önrész összegét (bruttó: 1.174 e Ft) a 2020. évi költségvetésében tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona a jegyző jogkörében eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


