
 
 

2021. január 27.-i 

2-es számú HATÁROZAT 

a 2021-re vonatkozó helyi érdekeltségű munkálatokról vagy Helyi Akciótervről, a közösség 

érdekében végzett, nem fizetett munka feltételrendszeréről. 

 

Nagyernye község tanácsa a 2021.01.27-i soros ülésén figyelembe véve: 

- Nagyernye község polgármesterének 2021.01.12/349-es számú jóváhagyó beszámolóját, 

- a Szociális és Gyámügyi osztály 2021.01.13/384-es számú beszámolóját, 

- a szakbizottságok 2021.01.27/841 számú jóváhagyó jelentéseit, 

- a 2001. évi 416-os, a garantált minimál jövedelemre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 

törvény 6. cikkelye (7) bekezdését, a 2011.évi 50-es, a 2001. évi 416-os, a garantált minimál 

jövedelemre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített törvény módszertani normáinak jóváhagyására 

vonatkozó Kormányhatározat 28. cikkelye (3) bekezdésének előírásait,  

- a 2009/286 törvénnyel jóváhagyott új Büntetőtörvénykönyv előírásait valamint a 2010/135 törvénnyel 

jóváhagyott új Büntetőtörvénykönyv magyarázata előírásait,  

- a 2013/252, a próbaidő-rendszer megszervezésére és működtetésére vonatkozó törvény előírásait,  

- a 2013/252, a büntetőper alatt a büntetések végrehajtására, a nevelő intézkedésekre és egyéb, nem 

szabadságvesztéssel járó, a bíróság által elrendelt intézkedésekre vonatkozó törvény előírásait, 

- a 2002/55-ös, a közösség érdekében végzett munka jogi rendszerére vonatkozó, utólag módosított és 

kiegészített Kormányrendelet 2. és 13 cikkelyeinek előírásait,  

- a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019.07.03/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 

129. cikkelye (2). bekezdésének d) betűje előírásait összefüggésben a (7) bekezdés h) betűjénél 

előírtakkal,  

a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 2019.07.03/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 196. 

cikkelye 1. bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely. Jóváhagyják a 2021-re vonatkozó helyi érdekeltségű munkálatokat vagy Helyi Akciótervet, a 

közösség érdekében a felnőtt, munkaképes, a 2001/416-os törvény által garantált minimál jövedelemre 

jogosult személyek által végzett, nem fizetett munka feltételrendszerét, olyan személyekről van szó, 

akik bűncselekményt követtek el és a fenti kötelezettséget egy bíróság rótta ki illetve azokról, akik 

esetében egy bíróság egy bírságot a közösség érdekében végzett munkára változtatta, a jelen határozat 

részét képező mellékletnek megfelelően. 

2.Jelen határozatot a Nagyernye község alpolgármestere valamint a Szociális és Gyámügyi osztály hajtja 

végre.  
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