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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Soroksári Szociális Foglalkoztató
NKft.-vel (közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása)

Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Polonkai Zoltánné
osztályvezető
Pénzügyi Osztály
Tóth Tamás
osztályvezető
Városüzemeltetési Osztály
Az előterjesztést megtárgyalására
jogosult bizottságok* :

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja, amely
ülésen a Képviselő-testület
tárgyalta volna*:

2021. január 19.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor jegyző

* A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi
előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete alapján az Önkormányzat
által ellátott feladat a közfoglalkoztatás szervezése. Jelen előterjesztés tárgya az Önkormányzat,
illetve az általa alapított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
munkafolyamatainak racionalizálása érdekében együttműködési megállapodás kötése arra
vonatkozóan, hogy az Önkormányzat közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatait
2021. március 1. napjától a kizárólagos tulajdonában álló közhasznú gazdasági társasága, a
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (rövidített neve: Soroksári Nonprofit Kft.)
útján lássa el. A közfoglalkoztatás megszervezésének ezen módjáról külön előzetes egyeztetés
történt a Soroksári Nonprofit Kft. ügyvezetőjével: Tamási Ferenc ügyvezető úrral, aki
támogatta a javasolt átszervezést.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alább idézett rendelkezései szerint:
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a közfoglalkoztatóra és az általa közfoglalkoztatási
jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyre (a továbbiakban:
közfoglalkoztatott).
(3) * Közfoglalkoztató lehet:
…
d) közhasznú jogállású szervezet,
…
f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre
a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,”
Fenti rendelkezések alapján a Soroksári Nonprofit Kft. elláthatja a közfoglalkoztatási
feladatokat, azaz lehet közfoglalkoztató; a feladat kiszervezését az is indokolja, hogy egyrészt
jelentősen lecsökkent a közfoglalkoztatotti létszám, másrészt a Nonprofit Kft. épülete,
felszereltsége, eszközei alapján is alkalmasabb a közfoglalkoztatottak által elvégzendő munka
feltételeinek a biztosítására. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a Soroksári Nonprofit Kft.
esetében előírás, hogy a munkavállalói össz-létszámának több, mint fele megváltozott
munkaképességű kell legyen, de ez a feltétel – előzetes egyeztetés alapján – az átszervezés után
is teljesül.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész
területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak
alapján - a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék. Tájékoztatom Tisztelt Polgármester
Urat, hogy a határozati javaslatban szereplő, a „határozat 1. számú melléklete” kifejezésen jelen
előterjesztés melléklete értendő.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
……/2021. (I. 19.) határozata együttműködési megállapodás Soroksári Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel történő megkötéséről (közfoglalkoztatás szervezésével
kapcsolatos feladatok ellátása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
1. a jelenleg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által, de a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri
Hivatal személyi állományának közreműködésével ellátott közfoglalkoztatás
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatot 2021. március 1. napjától
az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság: a Soroksári Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft. útján látja el,
2. megköti a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel a jelen határozat 1.
számú mellékletét képező, közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok
ellátása tárgyú együttműködési megállapodást, arra az esetre kiterjedően is, hogy a felek
annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhetnek,
3. felkéri a jegyzőt az együttműködési megállapodás alapján szükséges munkaügyi
feladatok végrehajtására.
Határidő:
- az 1. pont esetében: 2021. március 1.
- a 2. pont esetében: 2021. január 31.
- a 3. pont esetében: 2021. február 28.
- 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester, a 3. pontban rögzített feladatok vonatkozásában: dr. Szabó
Tibor jegyző
Budapest, 2021. január 7.
Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
Városüzemeltetési Osztály
az előterjesztés készítője
Mellékletek:
1. számú melléklet: együttműködési megállapodás tervezete

2. számú melléklet: egyeztető lap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a szükséges
döntéseket 2021. január 19. napján meghozom.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

