
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.11.16.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett
feladatellátások  (közfoglalkoztatás,  akkreditált  és  OKJ-s  képzések)  kapcsán  felmerülő
költségvetési többlettámogatási igény elbírálására

Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző

Meghívott: Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Véleményez  ő bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017.11.07.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.11.08.
Pénzügyi Bizottság 2017.11.07.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                             2017.11.08.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  a  2018.  évi
közfoglalkoztatás,  akkreditált  és  OKJ-s  képzések  megvalósításának  problémamentes
lebonyolítása érdekében a költségvetési többlettámogatási igényüket 12 M Ft összegben (7,2 M Ft
vissza nem térítendő, valamint 4,8 M Ft visszatérítendő támogatás) kérelmezte.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 27568/2017.
Ügyintéző neve: Burkovics Otilia Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ---
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: --- Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017.10.30. Ellenőrzés dátuma: 2017.10.30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.10.30. Ellenőrzés dátuma: 2017.10.31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett
feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő

költségvetési többlettámogatási igény elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatának  elnöke  kérelemmel  fordult  a  polgármesterhez
(előterjesztés  1.  melléklete),  melyben  költségvetési  többlettámogatási  igényüket 12  M forint
összegben jelölte meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata jelenleg egy időben 112
főnek biztosít megélhetést közfoglalkoztatás keretében, valamint akkreditált és OKJ-s képzéseket
biztosít számukra. 
A foglalkoztatási osztállyal együttműködve  2017 novemberétől közel 100 fő beiskolázásában
fognak közreműködni. 
Éves szinten 200-300 főnek  biztosít  lehetőséget  arra,  hogy a  szociális  ellátáshoz  szükséges
feltételeknek megfeleljenek.
Ezen  felül  fogadják  a  szabálysértési  eljárás  alatt  lévőket,  illetve  a  büntetés  végrehajtás  által
munkára kötelezett személyeket is. Mindezt támogatás nélkül.

Folyamatosan  felmerülő  probléma  a  közfoglalkoztatás  és  tömegképzés  zökkenőmentes
finanszírozása, hiszen a támogatás akár 100 %-os, akár 80 %-os (a fennmaradó 20% önrész)
mivolta  ellenére  ezeket  a  pénzösszegeket  (bérek,  járulékaik)  hónapról  hónapra  előre  kell
finanszírozni. 
Mindemellett a felmerülő táppénz kifizetéseket a pályázat nem támogatja, ami annyit jelent, hogy
az OEP ezeknek durván 2/3-át megtéríti, a fennmaradó 1/3 arányú táppénzfizetési kötelezettség
a munkáltatót  – DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatát – terheli. 

Az óriási létszám bér és járulékainak kifizetési kötelezettségéből adódó, bankok által ügyfélre –
jelen esetben DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatára – terhelt  „könyvelési” díjak havonta
elérik  a  100  ezer  –  120  ezer forintot,  ami  éves  szinten  DMJV  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzatának  a  teljes  költségvetési  kerete.  A magas  létszám  miatt  magasak  az  egyéb
költségek is, mint például a tisztítószerek, irodaszerek, másolópapír, telefonszámla költségei. A
vidékről bejáró foglalkoztatottak utazási költségének 86 %-át is meg kell téríteni.

Fentiek és az előző évek gyakorlata alapján DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére az
igényelt  támogatási  összegből  7.200.000  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást,  4.800.000  Ft
visszatérítendő  támogatást  nyújtana  az  önkormányzat  a  határozati  javaslat  1.  és  2.
mellékletében szereplő  támogatási szerződések alapján, 2017. december 1-jei  rendelkezésre
állással.

A mellékelt támogatási szerződések az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által elfogadott minta
alapján készültek. 

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és
területfejlesztési  bizottság,  valamint  a  közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága
megtárgyalta.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította.

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  7  igen
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot 4 igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

A  közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  a  véleményét  szóban  ismerteti  a
közgyűlésen.



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

… /2017.(XI.16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett

feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő
költségvetési többlettámogatási igény elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2017.  december 1-jétől  2018.  november  30-ig
7.200.000 Ft  vissza nem térítendő támogatást biztosít  Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának  a  határozat  1.  mellékletét  képező  támogatási  szerződésben  foglalt
feltételeknek megfelelően.

2.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2017.  december 1-jétől  2018.  november 30-ig
4.800.000  Ft  visszatérítendő  támogatást  biztosít  Dunaújváros  MJV  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzatának  a  határozat  2.  mellékletét  képező  támogatási  szerződésben  foglalt
feltételeknek megfelelően.

3. A határozat 1. és 2. pontjában meghatározott támogatások forrása a 2017. évi költségvetés 5 b
mellékletének intézményi tartalék során tervezett előirányzatról kerül biztosításra.

4. Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt támogatási
szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős:
-  a határozat végrehajtásáért:

a polgármester 
-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a személyügyi és működtetési osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a határozat megküldésére: 2017. november 27.
a kötelezettségvállalások teljesítésére: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint

5. Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  és  a  2.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalásokat  a 2017.  évi  költségvetés soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

Felelős:
- a költségvetés módosításáért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. november 16.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok

Bizottsága elnöke






