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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Székhelye:   5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. 

Adószáma:    15725211-2-04 

Képviselő:   Dr. Nagy Béla György polgármester 

Elérhetősége: telefon: +36 68/440-000 

  e-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu 

a továbbiakban: Önkormányzat,  

 

másrészről a Békés Megyei Kormányhivatal 

Székhelye:   5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Adószáma:   15789264-2-04 

Képviselő:  Dr. Takács Árpád kormánymegbízott 

Elérhetősége:  telefon: +36 66/622-000, 

e-mail: vezeto@bekes.gov.hu 

a továbbiakban: Kormányhivatal,  

 

együttesen a továbbiakban: Felek között az alulírott helyen és napon,  az alábbi feltételek szerint. 

 

1.  A közérdekű munka büntetés eredményes végrehajtása érdekében a Felek a büntetések, az 

intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 

2013. évi CCXL. törvényben (a továbbiakban Bv. tv.), továbbá a Pártfogó Felügyelői Szolgálat 

tevékenységéről szóló 8/2013.(VI.29.) KIM rendeletben (a továbbiakban Rendelet) 

meghatározott kötelezettségük teljesítésére az alábbi együttműködési megállapodást kötik: 

2.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a bíróság által jogerősen közérdekű munka büntetésre ítélt 

személyek büntetésének végrehajtásához a munkahelyet a vonatkozó jogszabályok alapján 

biztosítja. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányhivatal illetékes pártfogó 

felügyelője a közérdekű munka büntetés végrehajtásának helyéül határozatban kijelölje. 

3.  A kijelölésre az egyedi ügyekben, a konkrét elítéltek vonatkozásában a Rendelet 29. § (2) 

bekezdése és jelen együttműködési megállapodás alapján külön munkahelyi nyilatkozat nélkül, 

az illetékes pártfogó felügyelő és az Önkormányzat erre felhatalmazott képviselőjének 

egyeztetése alapján kerül sor. Az egyeztetés során az illetékes pártfogó felügyelő tájékoztatja 

az Önkormányzat képviselőjét az elítélt – annak előzetes hozzájárulásával kiadható – 

személyes adatairól, az ítélet ide vonatkozó adatairól, a végrehajtáshoz szükséges egyéb 

információkról. Az információk birtokában az Önkormányzat képviselője dönt az elítélt 

fogadásáról, konkrét munkahelyi beosztásáról, az első lehetséges munkanapról. Az 

Önkormányzat képviselője tájékoztatja az illetékes pártfogó felügyelőt a döntésről. Erről az 

Önkormányzat képviselője saját dokumentációs szabályai, az illetékes pártfogó felügyelő pedig 

a Kormányhivatal iratkezelési szabályzata szerinti hivatalos feljegyzést készít.  

4.  Az Önkormányzat a Bv. tv. 287. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségeinek eleget tesz, az 

elítélteket a vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatja. Az elítélttel a közérdekű munka 

időtartamára munkaviszony nem létesül, a munkavégzésért díjazásban nem részesül, az elítélt a 

munkát büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzi. Az Önkormányzat a közérdekű 

munka végzését a Rendelet 31. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően napi és órákra 

történő bontásban igazolja az erre a célra szolgáló jelenléti íven, melyet az elítélttel 

folyamatosan aláírat. 
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5.  Az Önkormányzat a büntetés megkezdéséről az illetékes pártfogó felügyelőnek haladéktalanul, 

de legkésőbb a Rendelet 33. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 15 napon belül 

értesítést küld elektronikus vagy személyes úton a pártfogó felügyelő által mellékelt 

formanyomtatványon. 

 Az Önkormányzat haladéktalanul értesíti az illetékes pártfogó felügyelőt: 

 ha az elítélt a munkavégzést a meghatározott időpontban nem kezdi meg,  

 ha a munkakötelezettségének nem a kijelölő határozatban előírtak szerint tesz eleget,  

 ha rendkívüli esemény, így különösen munkahelyi baleset következik be, 

 amennyiben új munkahely kijelölése indokolt,  

 amikor az elítélt a büntetését letöltötte. 

6.  A Kormányhivatal biztosítja az állandó kapcsolat lehetőségét az illetékes pártfogó felügyelőn 

keresztül az Önkormányzat számára. Segíti az Önkormányzat a közérdekű munka büntetés 

letöltésének nyilvántartásában, ehhez a Bv. tv. 287. § (2) bekezdésében, valamint a Rendelet 

31. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott tartalmú nyilvántartó lapot és jelenléti ívet bocsát 

rendelkezésre. A Kormányhivatal az elítélt meghallgatásakor előírja az elítéltnek a Bv. tv. 287. 

§ (3) bekezdésében előírt kötelezettségei betartását, a fegyelmezett munkavégzést, a kiadott 

munkaeszközök megőrzését, visszaadását. 

7.  A közérdekű munka végrehajtása során az elítéltre - az általa okozott, illetőleg őt ért kár 

vonatkozásában - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

8.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a Bv. tv. 281. § (3) bekezdésben meghatározott jogszabályi 

kötelezettsége szerint, egyéni döntése alapján nyilvántartásba veteti magát az állami 

foglalkoztatási szerv foglalkoztatói nyilvántartásában. 

9.  A Felek az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításával kapcsolatos 

feladatokra az alábbi kapcsolattartót jelölik ki: 

 A Kormányhivatal részéről: Kuti Vivien, Tamás Rita vagy Begala László, mint pártfogó 

felügyelők 

 Az Önkormányzat részéről: Balla László ügyintéző 

10. Ha az Önkormányzat arra felhatalmazott képviselőjének, illetve az illetékes pártfogó 

felügyelőnek a személyében változás áll be, a Felek haladéktalanul értesítik egymást. 

11. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen megállapodás előkészítése, megkötése és teljesítése 

vonatkozásában a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű információt üzleti 

titoknak tekintenek és ennek megfelelően – a hatályos jogszabályok keretein belül – titokban 

tartanak, valamint azokat más jogviszony keretében semmilyen módon nem használnak fel. 

 

12. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az adatvédelmi 

szabályok betartásával járnak el. 

 

13. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. Bármelyik fél jogosult jelen Megállapodást 

harminc napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolás nélkül, írásban felmondani. 
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14. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

15. Jelen megállapodás 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Megállapodás 2 

eredeti példánya az Önkormányzat, 2 eredeti példánya pedig a Kormányhivatalt illeti meg. 

 

16. Felek a megállapodást annak gondos tanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyóan írták alá. A Megállapodás az aláírás napján lép 

hatályba. Amennyiben az aláírás napja nem egy naptári napra esik, a Megállapodás az utolsó 

aláírást követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. …………………   Békéscsaba, 2019. …………………. 

________________________________ ________________________________ 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Dr. Nagy Béla György 

polgármester 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Dr. Takács Árpád 

kormánymegbízott 

  

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: .………………………  Jogi ellenjegyző: ………………………….. 

Kelt…………..……, 2019. ….…………  Békéscsaba, 2019. ………………………… 

 

 

  

 

 


