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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkéntesség működésének intézményrendszerét a 2005. október 1-jén hatályba lépett, a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.
tv.) hozta létre. Az önkéntesség olyan tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan,
rendszeresen, vagy alkalmanként, belföldön, vagy külföldön egy adott fogadó szervezetnél a
közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A
jogszabály megalkotása ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a
társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében.
A Köt. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja meghatározza, hogy fogadó szervezet helyi önkormányzat
is lehet. Az önkormányzat az önkéntessel olyan tevékenységet végeztethet, amelyre
megfelelnek a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi
és egyéb feltételek. Az önkéntes olyan feladattal bízható meg, amelynek ellátását törvény,
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve
amelynek önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki. Az önkormányzat feladatainak
ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes
foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.
A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely az
önkormányzat és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. A szerződést
írásba kell foglalni, ha határozatlan időre vagy legalább tíz napra - 18. életévet be nem töltött,
illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú esetében legalább két napra – kötik. Írásba kell
foglalni a szerződést akkor is, ha az önkéntes juttatásban részesül, az önkéntes ezt kéri,
jogszabály elrendeli, bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,
illetve, ha engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatja az önkéntest az
önkormányzat.
Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes a közérdekű
önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. A Köt. tv. 2. § (3) bekezdése szerint a többi között
nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által
 az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges
munkaruházat, védőfelszerelés és- anyag,
 a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak,
étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt
költségek az önkéntes részére történő megtérítése, valamint – a személyi
jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő
alkalmazásával – az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját
személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett
azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében
történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként
kifizethető összegének nagyságát,
 az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében
biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás,
 az önkéntes részére biztosított – a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,
 az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges
állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt
költségének az önkéntes részére történő megtérítése,
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az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz – közérdekű önkéntes
tevékenység ellátása érdekében történő – működtetéshez szükséges feltételeknek az
önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének
megtérítése,
az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi
sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve
annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött
felelősségbiztosítás, illetve annak díja,
az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységért nyújtott jutalom, feltéve, ha annak
éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi
összegének 20 %-át, jelenleg az alapbér kötelező legkisebb összegének 20 %-a 18 600,Ft, vagy a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben foglalkoztatott garantált bérminimum 20 %-a 21 600,-Ft.

A helyi önkormányzat az önkéntes részére köteles biztosítani
 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
 a szükséges pihenőidőt,
 a tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek
megszerzését,
 18. életévét be nem töltött önkéntes, illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú
önkéntes esetében a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű
felügyeletét. Ezen személyek esetében törvényben szabályozott speciális szabályokat is
be kell tartani (elvégzendő munka jellege, munkaidő, pihenőidő mértéke stb.).
Az elmúlt időszakban közterületeink tisztántartása az alkalmazottak és a közfoglalkoztatottak
bevonásával történt. Jelenleg a közfoglalkoztatásba foglalkoztatottak aránya alacsony és
közterületeink karbantartása, tisztántartása, a téli hónapokban hó-, és síkosság mentesítése
elengedhetetlen feladat, mellyel számolni kell az Önkormányzatnak és ezen feladat is
munkaerő igényt vet fel, de középiskolai tanulók részére, az IKSZT-ben is biztosítható az
érettségihez is szükséges közérdekű önkéntes munka.
A feladatok ellátásához a közfoglalkoztatásban használt anyag-, és eszközigény rendelkezésre
áll. Külön nem javaslom a tevékenység elvégzéséhez jutalom megállapítását, ugyanakkor
szükség esetén szűrővizsgálat, védőoltás és más betegségmegőrző szolgáltatás megadását
fontosnak tartom. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm.
rendelet tartalmazza a foglalkoztathatósági szakvéleményezés ajánlott térítési díj tételeit. Mivel
a közcélú foglalkoztatatott munkaköri alkalmassági vizsgálatának jelenlegi díja 1900,Ft/fő/eset, ezért az önkéntesek díja is ehhez igazítandó. Amennyiben a foglalkoztatottak
munkakörénél szükségessé válik védőoltás, így annak költsége 2000,- Ft/fő. Az önkéntes
munkánál jelentkező költségek fedezete a város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok
költségvetési helyen megtalálhatóak, így a költségvetés módosítását nem érinti az esetleges
foglalkoztatás.
Az önkéntes foglalkoztatással az Önkormányzat elősegítheti a társadalmi beilleszkedést,
hozzájárulhat a teljes foglalkoztatáshoz.
Nem utolsósorban lehetőséget teremthet az Önkormányzat azon személyek számára, akik
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, ugyanis a támogatásban részesítettek az
éves felülvizsgálatot követően akkor lesznek továbbra is jogosultak a pénzbeli támogatásra, ha
egy éven belül legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban-, vagy munkaerő-piaci
programban, vagy képzésben vettek részt, vagy kereső tevékenységet folytattak, vagy
közérdekű önkéntes tevékenységet végeztek. Ellenkező esetben a támogatás megvonásra kerül
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és 36 hónapon belül nem is adható, így a szociálisan hátrányos helyzetű személyek ellátatlanok
maradnak.
Amennyiben az Önkormányzat önkénteseket kíván foglalkoztatni, úgy a szándékát be kell
jelentenie a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumnak. Ezt követően a minisztérium az Önkormányzatot, mint fogadó szervezetet
hatósági nyilvántartásba veszi. Nem az önkénteseket kell bejelenteni, hanem csak magát a
tevékenységet. A nyilvántartást a minisztérium az Interneten is megjelenteti annak érdekében,
hogy az önkéntesek tudomást szerezzenek arról, mely szervezetek jogosultak önkéntesek
foglalkoztatására. Ha a minisztérium tudomására jut, hogy a bejelentési kötelezettségét a
fogadó szervezet nem teljesíti, felhívja kötelezettsége teljesítésre és amennyiben 30 napon belül
teljesítetlen marad a kötelezés, a minisztérium egy évre is eltilthatja a fogadó szervezetet az
önkéntes foglalkoztatástól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2013. március 11.
Fiskál János
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L AT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2013. (……) határozata
az Önkormányzat közérdekű önkéntes tevékenység fogadó szervezetként történő
bejelentéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat közérdekű
önkéntes tevékenység fogadó szervezetként történő bejelentéséről” szóló előterjesztését, és az
alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkéntesek
foglalkoztatása céljából a fogadó szervezet nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében
a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
nyilvántartásba az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági területek, külterületek
művelése, karbantartása; téli hónapokban hó-, és síkosság mentesítése, közterületek
fenntartása, köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása, továbbá az önkormányzat
intézményeiben, különösen az IKSZT-ben közérdekű adminisztratív és tájékoztatási
tevékenységi kör adattartalommal, mint fogadó szervezet nyilvántartásba kerüljön. A
foglalkoztatással járó költségek fedezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben, a város
és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzat sorában rendelkezésre állnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vételhez és a
foglalkoztatással járó feladatok elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. április 5., a nyilvántartásba vétel kezdeményezésére, majd folyamatos
Eplény, 2013. március 27.
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