
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére – a
nemzetiségi  önkormányzat  feladatellátását  segítő  –  egyszeri,  vissza  nem  térítendő
támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző
Előkészítő: Dr. László Borbála ügyintéző

Véleményező bizottság: 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. március ….
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 2021. március ….
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 2021. március ….

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: az  előterjesztés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzata  egyszeri,  vissza  nem  térítendő  12.000.000,-  Ft  összegű,
önkormányzati támogatás iránti igényére vonatkozik, amely támogatás az általa ellátott feladatok
(közérdekű  munka,  hátrányos  helyzetű  emberek  képzései,  közfoglalkoztatása  szervezésének,
végrehajtásának feltételei biztosítása)  ellátásához szükségesek és amely összeget a nemzetiségi
önkormányzat más forrásból nem tudja finanszírozni. 

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
 Osztály neve: Iktatószám:9454-1/2021. 
Ügyintéző neve:Dr. László Borbála Ügyintéző telefonszáma:544-202
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:Salamonné Pintér Mónika osztályvezető 

sk. 
Leadás dátuma:2021. 03. 08. Ellenőrzés dátuma:2021. 03. 08. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos aljegyző sk.
Leadás dátuma:2021. 03. 09. Ellenőrzés dátuma:2021. 03.10. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére – a
nemzetiségi önkormányzat feladatellátását segítő – egyszeri, vissza nem térítendő

támogatás nyújtására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, Hosszú
János  úr  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  2021.  évi,  a  területi  önkormányzati  feladatok
körében  végzett  tevékenységekről  való  egyeztetések  során  12  millió  forint  összegű,
vissza nem térítendő költségvetési többlettámogatási igényt jelzett. 

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat feladatai: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  helyi  közügyek,  valamint  a  helyben  biztosítható
közfeladatok  körében  ellátandó  helyi  önkormányzati  feladatok többek  között  a
következők:
„5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);”
„12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;”
„16. nemzetiségi ügyek;”
„(2)  Törvény  a  helyi  közügyek,  valamint  a  helyben  biztosítható  közfeladatok  körében
ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.”
„15.  §  A helyi  önkormányzat  feladat-  és  hatásköreinek  ellátása  során  -  törvényben
meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő
személy feladatellátásba történő bevonását.”

A  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási
rendszerről  szóló 2012. évi  II.  törvény a helyi  önkormányzatok esetében a közérdekű
munka  végrehajtása  körében  a  következőket  tartalmazza:„144/A.  §    (1)   Az  állami
foglalkoztatási  szerv  a közérdekű  munka  végzésére  kijelölhető  foglalkoztatókról,
valamint  a közérdekű munkával  sújtott  és a 142.  §  (1)  bekezdése alapján közérdekű
munkát  vállalt  elkövetőkről,  a  közösségellenes  magatartás  miatt  az  általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény  szerinti  közigazgatási  hatósági  eljárásban
kiszabott, meg nem fizetett bírságot közérdekű munkával megváltó természetes személy
elkövetőkről,  a  közérdekű  munka  megszervezése  és  a  végrehajtás  feltételeinek
biztosítása,  valamint  a  közérdekű  munka  végrehajtásának  ellenőrzése  céljából
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: foglalkoztatói nyilvántartás).    
„(5)  A  foglalkoztatói  nyilvántartásba  közérdekű  munka  végzésére  kijelölhető
foglalkoztatóként
a) a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzati társulás,
b) a költségvetési szerv,
c) az állami, az önkormányzati fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény,
d) *  az egyházi intézmény, valamint
e) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CVI.  törvény  1.  §  (3)  bekezdés  f)-j)  pontjában
meghatározott közfoglalkoztató vehető nyilvántartásba.



(6)  *   Az  (5)  bekezdés  a)  és  c)  pontjában  meghatározott  foglalkoztatók  kötelesek
bejelenteni,  az  (5)  bekezdés  b),  d)  és  e)  pontjában  meghatározott  foglalkoztatók
bejelenthetik az állami foglalkoztatási szerv részére a (2) bekezdésben foglalt adatokat.
Az  adatszolgáltatást  a  közérdekű  munkalehetőség  megteremtésével  egyidejűleg  kell
teljesíteni.”

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése a helyi
nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatai között többek között a következőket
sorolja fel:
„b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör
ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,”
„d)  a  képviselt  közösség  érdekképviseletével,  esélyegyenlőségének  megteremtésével
kapcsolatos  feladatok  ellátása,  különös  tekintettel  a  helyi  önkormányzatnak  a
nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,”
„116. § (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdésben említett feladatokon
kívül  -  hatósági  feladatok  kivételével  -  önként  vállalt  feladatot  láthat  el  különösen  a
nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a helyi írott és
elektronikus sajtó,  a  hagyományápolás  és  közművelődés,  a  társadalmi  felzárkózás,  a
szociális,  ifjúsági,  kulturális  igazgatás  és  a  közfoglalkoztatás  területén,  valamint
településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében.

A többlettámogatási igény indokai: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata évek óta szervezte
és biztosította,   -  ellenszolgáltatás nélkül -  Dunaújváros területén a közérdekű munka
végrehajtását, mint foglalkoztató, azonban az 50/2020.(VI.29.) határozatával Dunaújváros
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával kötött együttműködési megállapodásai
felmondásának tudomásul vételéről volt kénytelen dönteni. 

A fent megjelölt helyi önkormányzati feladatok körében Dunaújváros Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata a társadalmi felzárkózás, a közfoglalkoztatás terén, a
településüzemeltetési és településrendezési feladatokban jelentős rész vállal, szervezi és
bonyolítja a helyi közfoglalkoztatást, a nyári diákmunkát elsősorban a hátrányos helyzetű
polgárok körében, képzéseket szervez és bonyolít le a felzárkóztatásuk érdekében. 

Az  igényelt  többlettámogatás  önkormányzati  nyújtása  esetén  4,8  millió  forintos
támogatást,  a közérdekű munka szervezésének bértámogatása címén használnák fel,
amely összeg a közérdekű munka megszervezésével foglalkozó 2 fő munkabére lenne, 7,
2 millió forint összeget pedig  a képzéseik, közfoglalkoztatás, diákmunka szervezésével
felmerülő működési költségeik, egészségbiztosítási  hozzájárulások és egyéb járulékok,
bankszámla  költségek,  tárgyi  eszközök  (irodaszerek,  tisztítószerek,  másolópapír,
telefonszámla költségei)  beszerzésére fordítanának. 

A  támogatás  biztosításával  egyidejűleg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma
Nemzetiségi Önkormányzata  a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával
együttműködési  megállapodást  köt  és  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatával  kötött  megállapodás  alapján  ellátja  a  helyi  önkormányzatra  a
közérdekű munka végrehajtásával háruló feladatokat. 

Támogató döntés esetén a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete



5.  melléklet  20.  cím – egyéb kiadások sora fedezetet  biztosít  az igényelt  összegre a
megjelölt rendelet 5. melléklet 21.1., működési célú kölcsön biztosítása sorról, 4, 8 millió
forint összeg átcsoportosításával az 5. melléklet 20. cím – egyéb kiadások sorára. 

A határozat melléklete szerinti támogatásról szóló szerződés tartalmazza a megállapodás
feltételeit.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére – a
nemzetiségi önkormányzat feladatellátását segítő – egyszeri, vissza nem térítendő

támogatás nyújtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  CXXVIII.  törvény 46. § (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 2021. évre egyszeri,  vissza nem
térítendő 12.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít  a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatának  a  jelen  határozat  1.  mellékletét  képező
támogatási  szerződésben  foglalt  feltételek  szerint  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.
(II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 20. cím – egyéb kiadások sora terhére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.
(II.18.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet  21.1.,  működési  célú  kölcsön  biztosítása
sorról, 4, 8 millió forint összeget átcsoportosít az 5. melléklet 20. cím – egyéb kiadások
sorára.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy a soron
következő  2021.  évi  költségvetési  rendelet  módosításánál  a  2.  pontban
meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  határozat  egyidejű  kézbesítése
mellett  felkéri  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormányzata
elnökét hogy, hogy jelen határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződést írja alá.

Felelős:- a határozat 1. pontjának végrehajtásáért:
              a belső kontroll felelős és nemzetiségi előadó
              a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2021. április 10. 

Felelős: a határozat 2-3. pontjának végrehajtásáért:
               - a költségvetés módosításáért:



               a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosítás alkalmával
               

Felelős: - a határozat 4. pontjának végrehajtásáért való közreműködésért:
  a belső kontroll felelős és nemzetiségi előadó

Határidő: 2021. március 31. 






