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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A GINOP 6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében lehető-
ség nyílt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjában résztvevők részére informatikai kép-
zésben részt venni. 
 
A képzés nem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya 
által szerveződik, így amennyiben a közfoglalkoztatottak részt kívánnak venni a képzésen szüksé-
ges a Képviselő Testület által már jóváhagyott NO-04M/01/002861-1/2016 számú és a NO-
04M/01/008137-1/2016 számú hatósági szerződések kiegészítése - a képzésre történő hivatko-
zással.  
 
A szerződések képzéssel való kiegészítése nem jelent további költséget az önkormányzat számá-
ra. Ezen időszak alatt a közfoglalkoztatottak munkaidőben teljesítik a képzést. 
 
A képzés intenzív, négy munkanap alatt végzik el a jelentkezett közfoglalkoztatottak. 
 
A Városgondnok Úr segítségével az igények felmérése megtörtént, a két csoportból összesen 9 fő 
jelentkezett a képzésre. 
 
A képzés időtartama 2017. február 13. - 2017. február 16. 
 
A szervezési idő rövidsége és a képzés február 13.-i indítása miatt a szerződés módosítás aláírá-
sára vonatkozó előzetes engedélyt Dr. Szájbely Ernő PVB Elnök Úrtól megkaptuk.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a két közfog-
lalkoztatási szerződés képzéssel történő kiegészítéséhez hozzájárulni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. február 14. 
 

Hegedűs Ferenc 
   polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

5/2016. (I.22.) számú KT határozat   (NO-04M/01/002861-1/2016 Hatósági szerződés) 
116/2016. (V.27.) számú KT határozat  (NO-04M/01/008137-1/2016 Hatósági szerződés) 

3. Jogszabályi háttér:  

A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati rende-
let 3. § (4) bekezdése: 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés 
vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(02.24.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta az „Informatikai képzés lehetősége” című előter-
jesztést 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a NO-04M/01/002861-1/2016 és a NO-04M/01/008137-
1/2016 számon megkötött hatósági szerződések képzéssel történő kiegészítéséhez, hogy 
9 fő közfoglalkoztatott részt vegyen a „GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése” 
címen szervezett 4 munkanapos intenzív képzésen. 
 
 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 

 
dr. Varga Tibor  s.k. 

                    jegyző                                                                              
                                                                                                                






