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Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

Illetékesség
A 67/2015. (III.  30.) Korm. rendelet szerint.  Az adott  Járási  Hivatal
illetékességi  területéhez  tartozó  települések.
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- Személyi azonosításhoz szükséges iratok:
- személyi igazolvány / vezetői engedély / útlevél,
- lakcímkártya.
- Szabálysértési hatóság által kiállított iratok:
- helyszíni bírságról szóló nyomtatvány,
- pénzbírságot kiszabó határozat, végzés,
- közérdekű munka büntetést kiszabó határozat, végzés.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő Ügyintézési, jogorvoslati határidő nincs, az ügyintézés folyamatos.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Személyesen a lakóhely, tartózkodási hely vagy annak hiányában az
elkövetés  helye  szerint  illetékes  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási
Osztályán.
A  szabálysértési  hatóság  vagy  bíróság  által  kiszabott  közérdekű
munka esetében a szabálysértési hatóság által megküldött határozat,
végzés  alapján,  annak  jogerőre  emelkedésétől  számított  3
munkanapon  belül  köteles  az  elkövető  jelentkezni  a  lakóhelye,
tartózkodási  helye,  vagy  annak  hiányában  az  elkövetés  helye,  az
életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése esetén
az  elkövetés  helye  szerint  illetékes  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási
Osztályán.

A  szabálysértési  hatóság  vagy  bíróság  által  kiszabott  meg  nem
fizetett  pénzbírság  vagy  helyszíni  bírság  helyébe  lépő  közérdekű
munka  büntetés  esetében  a  pénzbüntetés  megfizetésére
rendelkezésre  álló  30  napos  határidőben  vagy  az  azt  követő  3
munkanapon belül  jelentkezhet az elkövető a lakóhelye, tartózkodási
helye,  vagy  annak  hiányában  az  elkövetés  helye  szerint  illetékes
Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztályán.  Az  elkövető  jelentkezését
abban az esetben is fogadja a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya,
ha a befizetésre rendelkezésre álló 30 napos határidő még nem telt
el.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az illetékes  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztálya  a  foglalkoztatói
nyilvántartás alapján az elkövető egészségi állapotának és munkára
való alkalmasságának figyelembevételével jelöli ki a foglalkoztatót a
közérdekű munka végrehajtására. A kijelölés „kijelölő lappal” történik,
amelyet  a  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztálya  ad  át  az
elkövetőnek és a kijelölésről értesíti a foglalkoztatót.
Közérdekű  munkára  csak  az  közvetíthető,  aki  érvényes
foglalkoztathatósági szakvéleménnyel rendelkezik. 

https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly


A  közérdekű  munkára  kötelezett  személy  köteles  a  számára
meghatározott munkát elvégezni. Az elkövető hetenként legalább egy
napon  -  a  heti  pihenőnapon  vagy  szabadidejében  -  díjazás  nélkül
végzi  a  közérdekű  munkát.  A  közérdekű  munkavégzés  napi
időtartama az elkövetők számára 4 és 8 óra között  lehet,  havonta
legalább 24 óra.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
A  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és  a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény,
A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére
történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési
nyilvántartó  szerv  által  teljesített  adatközlés  rendjéről,  valamint  az
egyes  szabálysértési  nyilvántartásokban  kezelt  adatokra  tekintettel
kiállított  hatósági  bizonyítvány  kiadásának  eljárási  rendjéről  szóló
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet,
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
kapcsolatos  rendelkezésekről,  valamint  ahhoz  kapcsolódó  egyes
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,
Az  eljárási  költségekről,  az  iratbetekintéssel  összefüggő
költségtérítésről,  a  költségek  megfizetéséről,  valamint  a
költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról  és  véleményezéséről  szóló  33/1998.  (VI.  24.)  NM
rendelet,

Az  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.
30.) Korm. rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Pl.:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

Időpontfoglalás Nincs lehetőség.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 

- tisztességes ügyintézéshez való jog,

- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való
jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a  közigazgatási  hatósági  eljárásban  az  ügyfél  köteles

jóhiszeműen eljárni,

- az  ügyfél  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság
megtévesztésére, a döntéshozatal késleltetésére.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas



	KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

