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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötéséhez kérem a Képviselő-testület engedélyét. Egy
fő szakmunkást szeretnék alkalmazni a hivatalban, aki a végzettségének megfelelően gondoskodik
az irattárak rendezéséről és a selejtezendő anyagok selejtezéséről. Segítené az ügyintézők munkáját azáltal, hogy az irattározásra leadott anyagokat leirattározza, illetve kivezeti a folyamatban
lévő ügyekből, igény esetén az irattárban tárolt anyagokat az ügyintéző rendelkezésére bocsájtja.
Végezné a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések másolását, postázását. Munkaidejének
nagy részében továbbra is a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyeket intézi pl. nyilvántartások
vezetését (jelenléti ív, szabadság, és egyéb távollétek nyilvántartása), elszámolással kapcsolatos
feladatokat ellátása, stb.
A közfoglalkoztatott alkalmazása - tekintettel arra, hogy fő munkaköre a közfoglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetése - nem oldja meg teljes mértékben az 1 fő ügykezelő hiányát, a
felelősség és a számonkérés lehetősége továbbra is nyitott marad.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a foglalkoztatást
az alábbi feltételekkel támogatja:
Foglalkoztatni kívánt létszám:
FEOR:
A program időtartama:

1 fő
4136 Iratkezelő, irattáros
a NO-04M/01/3752-1/2017 közfoglalkoztatotti hatósági szerződésben vállalt létszám feltöltése után -2017.02.28-ig

Bér és járulékai: 90% -os támogatottság (106.555 Ft bruttó bér+11% járulék=118.276 Ft/hó)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb
idejű közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.
2017. március 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására
2017.03.31-i ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( III.31.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatás támogatás
hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására” tárgyában készült
előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy 90 %- os állami támogatás mellett, 1 fő közfoglalkoztatott
garantált közfoglalkoztatási bérrel 2018.02.28-ig alkalmazásra kerüljön.
A közfoglalkoztatási program önkormányzatot terhelő költség-hányadát a 2017. évi költségvetésben tervezett összegből támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést aláírja.
Határidő: 2017.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( 02.24.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatás támogatás
hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására” tárgyában készült
előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötését.
Határidő: ---Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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