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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési
megállapodást kötött 2012-ben a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi szolgálatával a büntető
ügyekben hozott közérdekű munka végrehajtására vonatkozóan. Ezen megállapodást a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2020. június 22. napján felmondta. DMJV Közgyűlése 91/2019. (II.14.)
határozatával döntött megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt-vel a szabálysértési eljárásban
kiszabott közérdekű munka végrehajtásában történő közreműködéséről. Mivel a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény szerint az önkormányzat köteles a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani, ezért a
büntető ügyekben eddig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által végzett közérdekű munka
végrehajtásáról gondoskodni szükséges, ezért van szükség KH és a megbízási szerződés módosítása.
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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata, valamint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű
munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények:
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött 2012-ben
a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi szolgálatával (1. sz. melléklet) a büntető
ügyekben hozott közérdekű munka végrehajtására vonatkozóan. Ezen megállapodást a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. június 22. napján felmondta (2. sz. melléklet).
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/11/00005-5/2020. Iktatószámú levelében (3. sz.
melléklet) tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat mely kölktségvetési
szervnél, intézménynél, helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetnél vgy az
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetnél folytatódhat tovább a közérdekű
munka végrehajtása.
DMJV Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozatával (4. sz. melléklet) döntött megbízási
szerződés megkötéséről a DVG Zrt-vel a szabálysértési eljárásban kiszabott közérdekű
munka végrehajtásában történő közreműködéséről (5. sz. melléklet – megbízási szerz.).
II. Vonatkozó jogszabályok.
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. törvény) 280. § (2) bek.
szerint:
„(2) A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat gondoskodik, amely
feladatát a központi vagy helyi önkormányzati költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel,
helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon
kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az önkormányzat által
létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi személyekkel, a közhasznú jogállású
szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban
együtt: munkahely) és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésben látja el. Ha nincs az e
fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelő más munkahely, a helyi önkormányzati
költségvetési szervek vagy ezek intézményei, a helyi közszolgáltatást végző egyéb
szervezetek, az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a
célra az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kötelesek a közérdekű
munkavégzés helyét biztosítani.
281. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a honlapján megjelentetett tájékoztatóban ismerteti a
munkahelyekkel a közérdekű munkára ítéltek igénybevételének lehetőségét.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a közérdekű munka szervezése céljából a közérdekű munka
végzésére kijelölhető munkahelyekről foglalkoztatói nyilvántartást (a továbbiakban: foglalkoztatói
nyilvántartás) vezet. Az állami foglalkoztatási szerv a büntetőügyben kiszabott közérdekű
munka végrehajtására kijelölhető munkahelyekről vezetett foglalkoztatói nyilvántartást és a

Szabs. tv. alapján létrehozott közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartásnak a
foglalkoztatókra vonatkozó részét egységes rendszerként működteti.
(3) A foglalkoztatói nyilvántartásba közérdekű munka végzésére kijelölhető
munkahelyként nyilvántartásba vehető:
a) a központi és a helyi önkormányzati költségvetési szerv,
b) az állami és az önkormányzati fenntartású intézmény,
c) az állami és az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy
erre a célra az állam vagy az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
d) a helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezet,
e) az egyházi jogi személy,
f) a közhasznú jogállású szervezet,
g) a civil szervezet,
h) a gazdálkodó szervezet.

A fentiek alapján az önkormányzat köteles a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani, a
büntető ügyekben eddig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által végzett közérdekű
munka végrehajtásáról gondoskodni szükséges, ezért van szükség KH és a megbízási
szerződés módosítása
A bizottság véleményét a bizottsági elnök szóban ismerteti a közgyűlésen.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (IX. 29.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata, valamint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű
munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 144/A. § (5) bekezdésének a) pontja alapján
a helyi önkormányzat kijelölhető foglalkoztatóként a közérdekű munka végzésére,
továbbá arról, hogy e törvény 144/A. § (2) bekezdésében foglalt adatokat a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály részére
be kell jelenteni.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá tudomással bír arról is, hogy
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 281. § (3) bekezdése c)
pontja alapján a közérdekű munka büntetések végrehajtására az önkormányzati
tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kijelölhetők.”
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, valamint felhatalmazza a határozat mellékletét képező megbízási

szerződésmódosítás aláírására, egyúttal utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
megbízási szerződésmódosítást írja alá.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
a személyügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezését követő 8
napon belül
- a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 15 napon belül
Dunaújváros, 2020. szeptember 29.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

