
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett
feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény

elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatának  elnöke  kérelemmel  fordult  Dunaújváros  MJV
polgármesteréhez  (előterjesztés  1.  melléklete),  melyben  a  közfoglalkoztatási  és  egyéb
feladatellátásuk okán felmerült költségvetési többlettámogatási igényüket 12 M forint  összegben
jelölte meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata 2019-ben közel 200 főnek
biztosít  megélhetést  közfoglalkoztatás  keretében,  nagy  létszámban  fogadja  folyamatosan  a
közérdekű  munkára  ítélt  személyeket,  korrepetálást,  pótvizsgára  való  felkészítést  biztosít
hátrányos helyzetű családok gyermekei számára, valamint a nyári időszakban diákmunka szakmai
irányítását is végzi és biztosítja az ehhez szükséges eszközöket.

A többlettámogatási  igény  szükségességét  a  bérek,  azok  járulékainak  és  SZJA kiadásainak
összege,  valamint  a  megtérülő  bérköltségek  közötti  különbség,  a  bérek  előfinanszírozása,  a
magas bankköltség – mely éves szinten a nemzetiségi önkormányzat éves működési támogatási
összege  –,  az  eszközigények  támogatást  nem  érintő  kiadásai,  a  táppénz  1/3  arányú  fizetési
kötelezettsége indokolja.

A  benyújtott  kérelem  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,  2019.  július  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  megtárgyalta  és  4  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította;
-  a  pénzügyi  bizottság megtárgyalta  és  a  határozati  javaslatot  5  igen szavazattal  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek;
-  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  megtárgyalta  és  a  határozati  javaslatot  5  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek;
-  a  közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

… /2019. (VI. 20.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett

feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény
elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. július 1-jétől 2020. február 29-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 2019. július 1-jétől 2020. február 29-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.  pontjában  meghatározott  vissza  nem  térítendő  támogatás  a  2019.  évi
költségvetési  rendelet  5.a.  melléklet  20.4  cím alatt,  a  határozat  2.  pontjában meghatározott
visszatérítendő támogatás  a  2019.  évi  költségvetés  5.  mellékletének  21.  cím alatt  tervezett
előirányzatról kerül kifizetésre.

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: 2019. június 28.
a kötelezettségvállalások teljesítésére: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint

5. Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  és  a  2.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

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

Határidő: a szerződés aláírását követő 5. munkanap

Dunaújváros, 2019. június 20.

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




