
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  380/2013.  (IX.  19.)  határozatának
hatályon kívül  helyezésére,  új  közfoglalkoztatás támogatási  és együttműködési feltételek
elfogadására a 2021. évre

Előadó: Dr. Kaja Edit Személyügyi osztályvezető

Előkészítő: Szabó Márta ügyintéző

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.03. ……..
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021.03. ……..

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 380/2013. (IX. 19.)
határozatával a közfoglalkoztatást végző munkáltatókkal való együttműködésről döntött. A döntést
követően tizenhat  szervezettel  kötött  az önkormányzat  együttműködési  megállapodást  a városi
közfoglalkoztatás támogatására. A megállapodások azonban nem tartalmazták az önkormányzati
támogatás százalékos,  és egyösszegű mértékét  sem,  amely a 2013.  évtől  2020.  évig jelentős
mértékben változott.  Tekintettel  arra,  hogy a 2013-ban elkészült  és elfogadott  megállapodások
nem követték, a jogszabályi változásokat a megállapodásokat eredeti formájukban fenntartani a
továbbiakban nem lehetséges. Szükségessé vált a 2013-ban hozott közgyűlési döntés hatályon
kívül  helyezése,  továbbá  a  döntés  alapján  kötött  megállapodások  felmondása  és  új
együttműködési feltételek elfogadása.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: 16395/2021.
Ügyintéző neve: Szabó Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-144
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: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 03. 10. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 380/2013. (IX. 19.) határozatával (1. sz. melléklet) a
közfoglalkoztatást  végző  munkáltatókkal  való  együttműködésről  döntött.  A  döntést  követően
tizenhat (2. sz. melléklet) szervezettel kötött az önkormányzat együttműködési megállapodást a
városi  közfoglalkoztatás  támogatására.  A  megállapodások  azonban  nem  tartalmazták  az
önkormányzati támogatás százalékos, és egyösszegű mértékét sem, amely a 2013. évtől 2020.
évig jelentős mértékben változott (pl. 2013-ban 30% 2020-ban 50%). Ezzel is jelentős terhet róttak
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésére. 

Tekintettel arra, hogy a 2013-ban elkészült és elfogadott megállapodások nem követték, a jogsza-
bályi változásokat (a teljesség igénye nélkül) 

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, vala-
mint egyéb törvények módosításáról. 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról

a megállapodásokat eredeti formájukban fenntartani a továbbiakban nem lehetséges.
Szükségessé vált a 2013-ban hozott közgyűlési döntés hatályon kívül helyezése, továbbá a döntés
alapján  kötött  megállapodások  felmondása  a  Ptk.  rendelkezéseinek  megfelelően  30  nap
felmondási idővel.

Ezzel egy időben az Önkormányzat figyelembe véve a korábbi évek folyamatos jogszabályi és tá-
mogatási változásait, és a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vényben (Mötv) meghatározott ellátandó feladatokat, új megállapodást kötne a helyi közfoglalkoz-
tatókkal az adott közfoglalkoztatási ciklusra (általában egy ciklus az adott év március közepétől a
következő év február végéig tart), oly módon, hogy a közfoglalkoztató által beadott kérelmeket,
amelyhez csatolják a működésre vonatkozó okmányokat, ill. a Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztálya által kiadott hatósági szerződést, a szervezet által ellátandó feladat függvényé-
ben az önkormányzat egyénre szabott megállapodást kötne az érintettel. 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 380/2013. (IX.19.) KH rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről, a fennálló megállapodások felmondásáról, új közfoglalkoztatási

együttműködés feltételeinek elfogadásáról a 2021. évre

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.) A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 380/2013. (IX. 19.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  jegyzőt  hogy  az  1.  pontban
szereplő határozat alapján készült megállapodások jelen határozat elfogadásának napjától
kezdődő 30 napos felmondásáról értesítse az érintett közfoglalkoztatókat. 
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3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
közfoglalkoztatókkal  az  adott  közfoglalkoztatási  ciklusra  a  foglalkoztató  által  ellátandó
feladat függvényében az adott foglalkoztatóra szabott új megállapodást köt azzal, hogy a
megállapodás  megkötésének  feltétele  a  működésre  vonatkozó  okmányok  megléte,
valamint  a   Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztálya  által  kiadott  érvényes
hatósági szerződés.

4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó új  megállapodások feltételeiről tájékoztassa a
városi közfoglalkoztatás résztvevőit.

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere  utasítja  a  jegyzőt,  a  közfoglalkoztatás
támogatására  beadott  kérelmek  alapján  gondoskodjon  az  új  megállapodások
előkészítéséről.

.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                 a személyügyi osztály vezetője

Határidő: -  a  közfoglalkoztatók  értesítésére  a  korábbi  megállapodások  felmondásáról,
valamint új feltételekről való tájékoztatására: a határozat elfogadását követő
15 napon belül

Dunaújváros, 2021. március ….

Pintér Tamás
polgármester
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	Ezzel egy időben az Önkormányzat figyelembe véve a korábbi évek folyamatos jogszabályi és támogatási változásait, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv) meghatározott ellátandó feladatokat, új megállapodást kötne a helyi közfoglalkoztatókkal az adott közfoglalkoztatási ciklusra (általában egy ciklus az adott év március közepétől a következő év február végéig tart), oly módon, hogy a közfoglalkoztató által beadott kérelmeket, amelyhez csatolják a működésre vonatkozó okmányokat, ill. a Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott hatósági szerződést, a szervezet által ellátandó feladat függvényében az önkormányzat egyénre szabott megállapodást kötne az érintettel.

