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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tájékoz-
tatása alapján 2017. november hótól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 
az elhelyezkedés lehetőségnek megteremtése érdekében képzési programok indítására kerül sor. 
 
Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszer-
zését segítő képzési és kompetencia fejlesztési programok szervezése. 
 
Jelenlegi állapot szerint a rétsági lakosok köréből 8 fő nyújtott be szándéknyilatkozatot a képzések-
re (6 fő kosárfonó, 2 fő targoncavezető). 
A képzések tervezett indulása:  kosárfonó: 2017.11.28-2017.04.12 

targoncavezető: 2017.12.- 
Támogatás mértéke: 100% bér és járulék ( br.: 81.530 Ft/hó + 8968 Ft/hó) 
 
Ahhoz, hogy a szándéknyilatkozatot tett rétsági lakosok képzése megvalósulhasson szükséges az 
új hatósági szerződés megkötése. A megvalósításban az önkormányzat, mint közfoglalkoztató 
venne részt. Az új szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a jelenleg aktív foglalkoztatási lét-
szám betöltött legyen. Tehát az új kérelemben a 6 fő kerülne igénylésre a képzés időtartamára, a 
másik 2 fő az aktív szerződés létszámát növelné. 
 
Az önkormányzat egy aktív szerződéssel rendelkezik, amely az alábbi feltételekkel került megkö-
tésre:  
NO-04M/01/3752-1/2017 
Szerződött létszám: 27 fő  
Támogatás mértéke: 90 % 
Közvetlen költség igénylése: igen 
Támogatás időtartama: 2017.03.01-2018.02.28 
 
Sajnos a képzések szervezése során elég sok a bizonytalan tényező, több képzés az előkészítés 
során különböző okokkal meghiúsult (orvosi alkalmatlanság, egyéb indok), illetve szigorodtak az 
igénylés, megvalósulás és elszámolás feltételei is. 
Jelen kérelemben szereplő igény (az előző igényektől eltérően) már elektronikusan nyújtható be a 
Belügyminisztérium által működtetett Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében 
(https://ktk.munka.hu/). 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb 
idejű közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
2017. november.17. 
  

Hegedűs Ferenc 
    polgármester  
 

 
 

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) 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 jó-
váhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírá-
sa előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( 11.24.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás ha-
tósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%- os állami támogatás, …….-tól ……-ig , 6 fő közfog-
lalkoztatott alkalmazásra kerüljön a képzés időtartamára, egyúttal hozzájárul, hogy a jelenlegi 
közfoglalkoztatotti szerződésben igényelt létszámot a képzésre jelentkezőkkel feltöltse. A Képvise-
lő-testület felé az elkészített kérelmet utólagosan a soron következő ülésen be kell mutatni. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási ha-
tósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( 11.24.) KT. HATÁROZATA 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás ha-
tósági szerződés megkötésének engedélyezésére 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 


