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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 

„A Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézettel kötendő Együttműködési 
megállapodás” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2019. 
augusztus végén kereste fel Önkormányzatunkat Kiskunhalas város, valamint az Intézet 
kiemelt rendezvényeinek kölcsönös támogatása céljából. 

Kiskunhalas város előnyös, és jól felfogott érdeke az Intézettel együttműködési megállapodás 
keretében közös sport- és kulturális megmozdulásokban, bűnmegelőzés és jogpropaganda 
témájú előadásokban történő részétel, ezen események támogatása. 

A Felek kölcsönös együttműködési kötelezettséget vállalnának a közösség érdekében 
végzendő tevékenység szervezésére és lefolytatására szervezett közösségi jóvátételi program 
keretében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 83. § (1) és (7) bekezdéseire, a 
szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes végrehajtás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII.19.) IM rendelet 89. § (4) 
bekezdésére, valamint a 116. § (2) bekezdés b) pontjára, valamint a büntetés végrehajtás 
országos parancsnokának az elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak közösségi jóvátételi 
programjának végrehajtásáról szóló 48/2017. (V. 16.) OP szakutasításának rendelkezéseire 
alapítva. 

A fentiek alapján a Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet kéri a képviselő-
testületet, járuljon hozzá ahhoz, hogy egy keretmegállapodásban rögzítésre kerüljenek az 
együttműködés keretei, ezzel biztosítva, hogy a két Fél kölcsönösen támogassa egymást 
feladataik végrehajtásában, hiszen az elitéltek által a közösség érdekében végzendő 
tevékenység szervezése és lefolytatása alkalmat teremt a társadalomba történő 
visszailleszkedésre. Ezzel az Intézet feladatát és célját teljesíti, valamint Kiskunhalas 
lakossága is előnyt élvez az elvégzett munka értékéből, továbbá az elitéltek társadalomba 
történő visszaintegrálódási esélye megnő. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassa a Kiskunhalasi Országos Büntetés-
Végrehajtási Intézet kérését és járuljon hozzá az Önkormányzat és az Intézet között a keret 
jellegű Együttműködési megállapodás megkötéséhez. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi 
Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 
Együttműködési megállapodás megkötéséhez.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a keretjellegű Együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításainak 
aláírására. 

Határid ő:   2019. december 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
    Tóth Péter osztályvezető 
    Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes bv. főtanácsos parancsnok 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 11.  

Fülöp Róbert s.k. 


