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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2010. december 15- i ülésére 
 

Tárgy:  Közfoglalkoztatás 2011.  
 
Üsz: I/1497/9/ 2010. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
Az Országgyűlés várhatóan 2010. december 14-én tárgyalja és fogadja el a 2011. évre vonatkozó 
közfoglalkozással kapcsolatos szabályozásokat, és még december hónapban kiírják a munkaügyi 
központok azon pályázataikat melyek által a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programban 
meghirdetettek szerint, folytatódhat a közcélú feladatok ellátása. Amennyiben mégsem jelennének 
meg a pályázati felhívások, akkor lehetőség nyílhat a jelenleg foglalkoztatott közcélú 
munkavállalók 10 %- ának további foglalkoztatására.  

A várható jogi szabályozás tervezete már elérhető a Parlament honlapján, azonban a pontos 
lebonyolítás folyamata még nem tisztázott.  

Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás között jelenleg 
van ugyan érvényes megállapodás a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok ellátására, 
azonban az abban foglaltak a korábbi „ Út a munkához” programnak megfelelően rendezik az 
egyes feladatokat. Tekintettel arra, hogy a 2011-es Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja 
elemeiben jelentősen eltér a korábbi programtól a társulással kötött megállapodás felülvizsgálatára 
várhatóan sor kerül a közel jövőben.  

Annak érdekében azonban, hogy a 2010. decemberi, esetleg 2011. év eleji időszakban sürgető 
feladatként jelentkező pályázati kiírásoknak megfelelhessünk, javaslatom az, hogy a Képviselő-
testület adjon felhatalmazást a polgármester számára, hogy a pályázati felhívásban előírt 
szükséges intézkedéseket megtehesse, vagy a társulással megállapodást írhasson alá egyes 
pályázatok lebonyolítása érdekében.  

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  

Határozat-tervezet 
   /2010. (…) ÖH 
Közfoglalkoztatás 2011.  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó – 
megállapodás felülvizsgálatáig – a közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében – 
az időközben kiírásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó intézkedéseket megtegye, továbbá az 
azokhoz kapcsolódó megállapodásokat aláírja.  
 
Határidő: 2010. december 15.  
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Lajosmizse 2010. december 9. 

 
Basky András sk. 
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