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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. március 18.

 Javaslat DMJV Közgyűlése 376/2020. (IX.29.) határozata hatályon kívül helyezésére,
valamint DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű munka

végrehajtása tárgyában fennálló megbízási szerződés módosítására, és DMJV Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával közérdekű munka végrehajtása tárgyában

együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Meghívott: Szabó György vezérigazgató

Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 03. 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 376/2020. (IX.29.) határozatával döntött az
önkormányzat  és  a  DVG  Zrt.  között  a  közérdekű  munka  végrehajtása  tárgyában  fennálló
megbízási  szerződés  módosításáról,  melyben  a  szabálysértési  ügyekben  kiszabott  közérdekű
munka végrehajtása  mellett  a  DVG Zrt.  vállalta  a  büntető  ügyekben  hozott  közérdekű  munka
végrehajtását.  A  DVG Zrt.  jelezte,  hogy  a  továbbiakban  is  vállalja  a  szabálysértési  ügyekben
kiszabott közérdekű munka végrehajtását, de nem vállalja a büntető ügyekben hozottét. A büntető
ügyekben  kiszabott  közérdekű  munka  végrehajtását  a  továbbiakban  a  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat látja el. Ezért szükséges a közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése, valamint
a DVG. Zrt.-vel kötött  szerződés módosítása és új  szerződés megkötése a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: 16401-1/2021.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:2021.03. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

 DMJV Közgyűlése 376/2020. (IX.29.) határozata hatályon kívül helyezésére, valamint
DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása

tárgyában fennálló megbízási szerződés módosítására, és DMJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával közérdekű munka végrehajtása tárgyában együttműködési

megállapodás megkötésére

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Előzmények:

DMJV Közgyűlése  91/2019.  (II.14.)  határozatával  (1.  sz.  melléklet)  döntött  megbízási
szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel a szabálysértési eljárásban kiszabott közérdekű
munka végrehajtásában történő közreműködéséről (2. sz. melléklet – megbízási szerz.). 

DMJV  Közgyűlése  376/2020.  (IX.29.)  határozatával  (3.  sz.  melléklet)  döntött  az
önkormányzat és a DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában fennálló
megbízási  szerződés  módosításáról,  melyben  a  szabálysértési  ügyekben  kiszabott
közérdekű munka végrehajtása mellett  a  DVG Zrt.  vállalta  a  büntető  ügyekben hozott
közérdekű munka végrehajtását (4. sz. melléklet – megbízási szerz. módosítása). 

A DVG Zrt. jelezte az önkormányzat felé, hogy a továbbiakban is ellátja a szabálysértési
ügyekben  kiszabott  közérdekű  munka végrehajtását,  de  a  büntető  ügyekben kiszabott
büntetését nem. 
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata vállalta, hogy a továbbiakban ellátja a a büntető
ügyekben hozott közérdekű munka végrehajtását. 

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
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendről
szóló 2012. évi II. törvény ( a továbbiakban: 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  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  végzi  közérdekű  munka
végrehajtását, a szabálysértési ügyekben pedig a DVG Zrt.. Ezért szükséges a DVG Zrt.-
vel  kötött  szerződés módosítása és  új  megállapodás megkötése a  Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (III.   ….  .) határozata  
DMJV Közgyűlése 376/2020. (IX.29.) határozata hatályon kívül helyezéséről, valamint

DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása
tárgyában fennálló megbízási szerződés módosításáról

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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 376/2020. (IX.29.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere kijelenti, hogy a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 144/A. (5) bekezdésének a) pontja alapján, mint kijelölhető foglalkoztató a
szabálysértési eljárásban kiszabott közérdekű munka végrehajtását továbbra is a DVG
Zrt.  közreműködésével,  a  DVG  Zrt.-vel  2019.02.21.  napján  megkötött  megbízási



szerződés alapján kívánja ellátni a határozat mellékletét képező megbízási szerződés
módosításban foglaltak figyelembe vételével.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Személyügyi  Osztály
vezetőjét  a határozat közlésére, valamint a határozat mellékletét  képező megbízási
szerződésmódosítás  aláírásának  előkészítésére,  egyúttal  utasítja  a  DVG  Zrt.
vezérigazgatóját, hogy a megbízási szerződésmódosítást írja alá.

     Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
       a Személyügyi Osztály vezetője

                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
               a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója       

                   

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezését követő 8
napon  belül

- a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 15 napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (III....) határozata
DMJV Önkormányzata és DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a

közérdekű munka végrehajtása tárgyában együttműködési megállapodás
megkötéséről

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  Önkormányzata  tudomással  bír  arról,  hogy  a
büntetések,  az intézkedések,  egyes kényszerintézkedések és szabálysértési  elzárás
végrehajtásáról  szóló 2013.  évi  CCXL.  törvény (a továbbiakban:  Bv.  tv.)  281.  §  (3)
bekezdése a) pontja alapján a közérdekű munka büntetések végrehajtására a központi
és a helyi önkormányzati költségvetési szerve kijelölhető.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata kijelenti, hogy a büntető eljárásban
kiszabott  közérdekű  munka  végrehajtását  2021.04.01.  napjától  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  közreműködésével,  a  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  a  határozat  mellékletét  képező  együttműködési
megállapodás alapján kívánja ellátni.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri Dunaújváros Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy a Bv tv. 281. §  (1) és (2) bekezdésében
foglaltak alapján a foglalkoztatási szervnél a foglalkoztatói nyilvántartásba vételét jelen
határozat kézhezvételét követően haladéktalanul kérelmezze. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri Dunaújváros Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi  Önkormányzatát,  hogy  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Pártfogó
Felügyelői  Szolgálatával  az  együttműködési  megállapodást  jelen  határozat
kézhezvételét követően haladéktalanul kösse meg.



5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Személyügyi Osztály vezetőjét
a  határozat  közlésére,  valamint  a  határozat  mellékletét  képező  együttműködési
megállapodás aláírásának előkészítésére.

 Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
       a Személyügyi Osztály vezetője

         
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezését követő 8
napon  belül

- az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 15
napon belül

Dunaújváros, 2021. március 18.

Pintér Tamás
polgármester

         








