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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 
TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉ-

NEK ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség  

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötéséhez kérem a Képviselő-
testület engedélyét. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szak-
mai létszám irányszámai és létszámminimum normái alapján a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központnál a kötelezően alkalmazandó személyek száma 4 fő. A negyedik fő 2017. április 1. nap-
jától állna munkába; a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tálya tájékoztatása alapján lehetőség lenne 2017. április 01. napjától foglalkoztatási támogatás 
igénybevételére, az alábbi feltételek mellett:  

• a támogatás forrása a GINOP-5.1.1-15-2015 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt 
munkaerő-piaci program 

• a támogatás időtartama 8+4 hónap lehet, azaz 8 hónap támogatás folyósítása, és 4 hónap 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség, 2017. 04.01-2018.03.31. terjedő időtartamban (ameny-
nyiben a kérelmet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya jóváhagyja) 

• 70%-os bér- és bérköltség-támogatás „de minimis” (felsőfokú végzettséget igénylő munka-
kör esetén 180.000,- forintig; 126.000+27.720=153.720,- Ft/hó támogatási összeg) 

• támogatható a munkába járás költségeinek 100%-a. 
• a támogatás utólagos finanszírozással történik, a tárgyhót követően. 

A kérelem benyújtásának határideje (2017.04.01. napjával kezdődő foglalkoztatás esetén) 2017. 
március 20. napja. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a hatósági 
szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
2017. március 14. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 22. 
§ (3) bekezdés h) pontja: 
„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 bármi-
lyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni.” 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatott foglalkoztatásra irá-
nyuló hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy bruttó 180.000,- ig, 70 %- os, a GINOP-5.1.1-15-2015 projekt 
forrásából származó támogatás biztosítása mellett, 2017.04.01. napjától 1 fő kötelezően alkalma-
zandó személy alkalmazásra kerüljön a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy a támogatott 
foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatott foglalkoztatásra irá-
nyuló hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a támogatott foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést 
megkötését.  
 
Határidő: ---- 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 






















