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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
2011. augusztus hónap során felmérésre került a téli közfoglalkoztatási igény. Ezt követıen a 
BM Helyettes Államtitkársága meghozta döntését a többlet pénzügyi forrás biztosításáról és 3 
oldalú megállapodás megkötését kezdeményezte a Kormányhivatallal és a Munkaügyi 
Központtal. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége 
tájékoztatta az önkormányzatot a téli közfoglalkoztatás támogatási lehetıségeirıl. 
 
A támogatás megállapításának feltételei: 
- A Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatás szerint döntı részben ilyen tevékenységek 
lehetnek például az önkormányzat intézményeinek mőködéséhez kapcsolódó feladatok (a 
helyi közétkeztetés szervezése, az iskolák, óvodák, idısek napközi otthona és egyéb 
közintézmények fával történı főtésének megoldása, önkormányzati intézmények téli 
karbantartási munkálatai), az önkormányzatok területén lévı belterületi közlekedési 
útvonalak, a gyalog- és kerékpárutak síkosság-mentesítése, valamint szociális jellegő 
tevékenység (idıs, beteg, egyedülálló embereknek történı házi segítségnyújtás).  
 - A foglalkoztatás idıtartama: 2011. december 9. napjától 2012. február 8. napjáig terjedı 
idıszak, napi 6 órás foglalkoztatás. 
A foglalkoztatás támogatási mértéke: 100% (munkabér + járulék összesen). 
A téli közfoglalkoztatás létszámigénye a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Makói Kirendeltségével egyeztetésre került, mely alapján Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata összesen legfeljebb 12 fıt alkalmazhat (2011. december 9-tıl – 2012. február 
8-ig) napi 6 órás munkaidıben, 2 hónap idıtartamra. Az önkormányzatnak a 
foglalkoztatáshoz nem kell önerıt biztosítania.  
Javaslom, hogy az önkormányzat nyújtson be kérelmet 2011. december 9. napjától 2012. 
február 8. napjáig 12 fı téli közfoglalkoztatására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a kérelem 
benyújtására. 
 
Kiszombor, 2011. december 7. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 



Tárgy: Téli közfoglalkoztatás 
 
____/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a téli 
közfoglalkoztatás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez 12 fı (2011. 
december 9. napjától 2012. február 8. napjáig) téli közfoglalkoztatásra. 
 
A kérelem célja: 2011. december 9. napjától 2012. február 8. napjáig 12 fı közfoglalkoztatott 
alkalmazása napi 6 órás munkaidıben az önkormányzati intézmények téli karbantartási 
munkálatai, az önkormányzat belterületi közlekedési útvonalai, valamint a gyalog-és 
kerékpárutak síkosság-mentesítési feladatainak ellátására. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a kérelemmel kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, valamint a kérelem benyújtására. 
 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


