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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. február 26-i ülésére 

 

Tárgy: A Békés Megyei Kormányhivatal és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

közötti, a közérdekű munka büntetés végrehajtására irányuló együttműködési 

megállapodás 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal a jogszabályi változásoknak megfelelően elkészítette és  

megküldte hivatalunk részére a közérdekű munka büntetés végrehajtására irányuló 

együttműködési megállapodás tervezetét. 

 

A büntetés-végrehajtás, illetve a büntetés kiszabásának a legfontosabb célja az, hogy a 

prevenciót, azaz a bűnmegelőzést szolgálja, de talán még fontosabb, hogy a büntetési 

céloknak megfelelően alkalmazott anyagi jogszabály deklarálta büntetés lehetőség szerint ne 

kerüljön alkalmazásra. Ennek a büntetési célnak lehet elősegítő szereplője az önkormányzat, 

akinek akkor is biztosítani kell a lehetőséget, ha erre vonatkozó helyek, források helyi szinten 

nem, vagy nehezen oldhatók meg. 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 280. § (2) bekezdése szerint „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.” 

 

Szeretném megjegyezni, hogy a közérdekű munka büntetés végrehajtása jelenleg is működik 

önkormányzatunknál, azonban célszerű azt megfelelő keretek között, az előterjesztés 

mellékletét képező együttműködési megállapodás alapján szabályozni. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

közötti, a közérdekű munka büntetés végrehajtására irányuló, a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. február 22. 
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