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Bácsalmás Város Képviselő-testületének 

2022. november 29-i ülésére 

 

a 2023. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel  

tárgyban 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében 

arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 

önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 

feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata 2023-ban is tervez Startmunka mintaprogramot indítani az 

alábbi programelemekben: 

 Mezőgazdaság 

 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

 Szociális jellegű program 

A programok 2023. március 1-től indulnak és 2024. február 29-ig tartanak. 

A járási startmunka minta- és ráépülő programokhoz támogatás a Rendelet 7/B. § (2) 

bekezdése alapján adható az alábbiak szerint: 

 

„(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. § (8)-(9) bekezdés szerint a hatósági 

szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti 

beruházási és dologi költségei 

a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 

esetében legfeljebb 100 százalékban, 

b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, 

azon túl legfeljebb 90 százalékban, 
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c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, 

azon túl legfeljebb 80 százalékban, 

d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 

esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl 

legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.” 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 

következő határozati javaslatot az Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján, egyszerű többséggel 

elfogadni. 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: A 2023. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel  

 

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban. Képviselő-testület) támogatja a 2023. évi Startmunka 

mintaprogram kérelmek benyújtását a Bácsalmási Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályához a következő 3 programra: 

 

 Mezőgazdaság 

 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

 Szociális jellegű program 

 

2. A Képviselő-testület pozitív elbírálás esetén az esetleges önerőt 

biztosítja.  

 

3. A Képviselő-testület támogatja az esetleges közbeszerzési eljárások 

indítását.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

 

Operatív felelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes BÖKK Nkft. ügyvezető 

 

A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

2. Patocskai Ibolya jegyző 

3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 

4. Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője 

 

Bácsalmás, 2022. november 15. 

 

 

 

 

 

 Németh Balázs 

 polgármester 

 

 

 


