Előterjesztés
a Képviselő- testület 2017. december 14-i ülésére
Előterjesztés a 2018. évi közfoglalkoztatási programok tervezéséről
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi Osztályától (Továbbiakban:
BKMKH) megkaptuk a 2018-as évre vonatkozó tervezéshez szükséges dokumentációt.
1. Jelenleg a Járási startmunka programok tervezése folyik.
A programok 2018. március 1-jétől 2019. február 28-ig tervezhetőek. Ezen programok támogatási
időtartama legfeljebb 12 hónap lehet.
2018. évben közfoglalkoztatási mintaprogram, Szociális jellegű programjai közül az alábbi
programokat célszerű elindítani:
- Belvíz-elvezetési: 10 fő segédmunkás+ 1 fő munkavezető
- Bio- és megújuló energiafelhasználás: 10 fő segédmunkás+ 1 fő munkavezető
- Közúthálózat karbantartása: 10 fő segédmunkás+ 1 fő munkavezető
- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása- új program lenne: 10 fő segédmunkás+ 1 fő
munkavezető
Indokoltsága: Az utóbbi időben megszaporodtak az illegális szemét lerakások, közterületeken, erőkben
és a szelektív hulladékszigetek mellett is.)
2. A hosszú programokról még nem kaptunk tájékoztatást, sem a létéről, sem a foglalkoztatandó
keretszámokról.
Amennyiben lesz hosszú program, úgy az
- intézmények,
- 1,3 ha olajtökmag termesztés (A nagyértékű eszközbeszerzés miatt kötelező.)
- védőháló program
kerülne megvalósításra.
A fentiekben nevesített programok 100%-ban finanszírozott programok.
A létszámok és az indítandó programok, akkor válnak véglegessé, amikor a BKMKH Munkaügyi Osztálya
jóváhagyja.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő- testület elé
elfogadásra.
I.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100% finanszírozás mellet 2018.
évben az alábbi közfoglalkoztatási programokat indítja el:
1. Járási startmunka programok:
1.1. Belvíz-elvezetési:
1.2. Bio- és megújuló energiafelhasználás
1.3. Közúthálózat karbantartása
1.4. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
2. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a közfoglalkoztatással
kapcsolatosan a további szükséges döntéseket meghozza.
Felelős: Kovács József alpolgármester
Határidő: 2018. március 31.
II.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszú időtartamú
közfoglalkoztatás keretein belül tökmagolaj termesztéséhez a 0312/3 hrsz-ú, 1,3 ha
terület nagyságú földterületet biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a közfoglalkoztatással
kapcsolatosan a további szükséges döntéseket meghozza.
Felelős: Kovács József alpolgármester
Határidő: 2018. március 31.
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