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Kiskunhalas Város Önkormányzata
Bács-Kiskun megye

Kiskunhalas a Duna-Tisza közén, Budapesttől délre 130 km-re 
helyezkedik el. A tanyákkal tarkított vidék természeti különle-
gessége a homokbuckás táj. A hajdani mocsárvilág maradvá-
nyát őrzi még a „Fejeték” láprétje. Az erdősültség az erdő- és 
vadgazdálkodásnak teremt kedvező feltételeket. A mezőgaz-
dasági területek gabonafélék és kapás növények termeszté-
séhez adottak. Tradicionális a szőlő- és gyümölcstermesztés. 

Az önkormányzat közfoglalkoztatási programjainak rövid ismer-
tetése, létszám adatokkal.

Belvíz-elvezetési program, 12 fő foglalkoztatásával: A 
belterületi csapadékelvezető hálózat éves, folyamatos karbantar-
tása 2013. márciustól decemberig tartott. A korábbi években a 
belterületi főgyűjtő és gyűjtőcsatornák 73 500 folyóméter hosz-
szúságban kiépültek, melynek éves karbantartása a város anyagi 
lehetőségeinek függvényében folyamatosan kerül elvégzésre. 

Illegális hulladék lerakók felszámolása, 5 fő foglalkoztatá-
sával: Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása Kiskunhalas 
város közigazgatási területét, elsősorban a belterületet érintette, 
melyhez kapcsolódóan a környék közterületeit is megtisztítot-
tuk. A mentesítést követően a területet eredeti állapotának 
megfelelően rendeztük.

Belterületi közúthálózat karbantartása, 46 fő foglal-
koztatásával: A belterületi közút hálózat éves, folyamatos 
karbantartása 2013. februártól decemberig tartott. A belterü-
leti gyűjtő-, kiszolgáló- és lakóutak éves állagmegóvása a város 
anyagi lehetőségeinek függvényében folyamatosan történik. 

Mezőgazdasági földutak karbantartása, 22 fő foglalkoz-
tatásával: Külterületi mezőgazdasági földutak éves, folyamatos 
karbantartása 2013. márciustól decemberig tartott. Ennek során 

az utak szelvényébe benőtt cserjék, 
fák teljes vagy részleges eltávolítása 
történt. A nyesedéket a helyszínen 
apríttották. A feladatok között szere-
pelt az utak széleinek folyamatos gon-
dozása, kaszálása és a padkák eligazítása. 

Téli és egyéb értékteremtő közfoglal-
koztatás, 32 fő foglalkoztatásával: A téli közfoglalkoztatás kere-
tén belül 2013. március, április, valamint november és december 
hónapokban, a közfoglalkoztatottak a télvégi időszakban szer-
számokat és kisgépeket tartották karban, elvégezték a síkosság-
mentesítési és hóeltakarítási munkákat, a belvárosi közterületeket 
napi rendszerességgel takarították. 

2014 évben folytatni kívánjuk a START MUNKA programunk 
már eddig is használt elemeit, valamint bővíteni szeretnénk a 
lehetőségeket a mezőgazdasági tevékenységgel, valamint az 
energiatermelő növények termesztésével, ami megalapozhat-

ja egy későbbi zöldenergia termelő programban való 
részvételünket.

Kiskunhalason élek. 2012. valamint 2013. évben is részt 
vettem startmunkaprogramban, mégpedig a téli és egyéb ér-

ték teremtő közfoglalkoztatásban, amelyet nagyon hasznosnak 
éreztem, ugyanis a bekerülhettem a munka világába. Lehetőségem 

nyílt arra, hogy az emberek megismerjenek engem és a munkásságomat, 
amellyel elértem azt, hogy jelenleg már munkatörvénykönyves munka-
vállaló lehetek Kiskunhalas Közös Önkormányzatánál. A téli startprog-
ramban adminisztrátor voltam, valamint a segédmunkásokat felügyel-
tem, illetve munkaügyi feladatokat láttam el. Fontos dolognak tartom 
azt, hogy az emberek ne segélyből, hanem munkabérből éljenek, mert 
így önmaga felé is bizonyíthat, valamint ember társai is jobban megbe-
csülik.  Összegezve az én véleményem az, hogy az embereknek elsősorban 
munkalehetőséget kell biztosítani, nem pedig csak a segélyeket, azért 
mert utána, ha bizonyított huzamosabb ideig tartó elhelyezkedésre is 
lehetősége nyílhat, ez történt az én esetemben.

Nagy Szilvia, közfoglalkoztatott

Gyovai István, polgármester


