Makó Város Önkormányzatának
9/2009. (III.26.) rendelete
az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-a és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban
Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja: a munkaerő piaci folyamatok befolyásolása, a hátrányos helyzetű
rétegek foglalkoztatása, illetőleg a munkára való ösztönzés elősegítése új feladatok
megszervezésével.
Rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a
magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben a foglalkoztatás
időpontjában a Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
Eljárási rendelkezések
3. § A foglalkoztatás formái: közcélú munka, közmunka, közhasznú munka vagy Makó várost
érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munka.
4. § Makó Város Önkormányzata az aktív korú ellátásra jogosult állástalanok esetén jogszabályi
kötelezettsége folytán megvizsgálja a foglalkoztatás lehetőségét, és a 3.§-ban meghatározott
formák egyikében foglalkoztatja a jogosultat.
5. § Makó Város Önkormányzata a Szt.-ben meghatározott személyeket közcélú munka
keretében foglalkoztatja.
6. § (1)Közcélú munka alatt azon állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni,
melynek teljesítéséről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.
(2) Az önkormányzatot terhelő kötelező feladatokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
7. § Makó Város Önkormányzata és az állami foglalkoztatási szerv által kötött mindenkori
megállapodásban foglaltakra figyelemmel, közhasznú foglalkoztatásba elsődlegesen az
aktívkorúak ellátásában részesülőket kell bevonni.
8. § Amennyiben a közcélú foglalkoztatás más szerv útján valósul meg, akkor a foglalkoztatásra
vonatkozóan Makó Város Önkormányzata megállapodást köt a foglalkoztatóval.
Hatáskör átruházása
9. § Makó Város Önkormányzata a foglalkoztatással kapcsolatos hatáskört a polgármesterre
ruházza át.

10. § Közhasznú foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás megkötésére a polgármestert
hatalmazza fel.
11. § Makó Varos Önkormányzata, amennyiben a közcélú foglalkoztatást más szerv útján
biztosítja, a megállapodás megkötésére a polgármestert hatalmazza fel.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet 2009. április 1-től lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályt veszti: a rendszeres szociális segélyben
részesülők foglalkoztatásáról szóló 14/2000. (IV.27.) MÖKT, valamint a módosításáról
rendelkező 5/2002. (II. 28.) Makó ör..

Dr. Buzás Péter s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

Záradék:
A Képviselő-testület a rendeletet 2009. március 25-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2009. március 26-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.
Makó, 2009. március 26.

Dr. Bánfi Margit
jegyző

1. számú melléklet

Az önkormányzat kötelező feladatairól
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Városfejlesztés
Városrendezés
Az épített és természeti környezet védelme
Lakásgazdálkodás
Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Köztemető fenntartás
Helyi közutak és közterületek fenntartása
Helyi tömegközlekedés
Köztisztaság biztosítása
Gondoskodás
Helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
Óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról, szociális ellátásról
Gyermek és ifjúsági feladatokról
Közösségi tér biztosítása
Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység
Sport támogatása
Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvénesítésének biztosítása
Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
Egészséges ivóvízellátás

2. számú melléklet
Az önkormányzat által önként vállalt feladatokról

(1)

Szociális ebéd házhoz szállátásában történő közreműködés

(2)

Idős egyedülálló lakosok ingatlanai előtt a közterület rendben tartása

(3)

Parkok, játszóterek felügyelete

(4)

Szociális térkép készítése

(5)

Önkormányzati intézményekben, KHT-ban igény szerint feladatok ellátása (takarítás,

karbantartás)
(6)

Köztisztasági feladatok ellátása

(7)

Zöldfelületek karbantartása

(8)

Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó feladatok ellátásáról

