
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 2 oldalból 
 

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó                 előterjeszti: Hegedűs Ferenc 
KÖZFOGLALKOZTATTÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
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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! 
 
Rétság Város Önkormányzatánál 2018. február 28.-al a két program közül az egyik hosszabb idő-
tartamú közfoglalkoztatási program szerződése lejár. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatása alapján lehetőség lesz pályázni a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. 
 
Új kérelem benyújtásának feltételei: 

• a támogatás időtartama maximum 4 hónap lehet 
• 100%-os bér- és járulék támogatás 
• Munkabérelőleg – mértéke nem lehet több mint a hatósági szerződésben meghatározott 

bérköltség támogatás 2 hónapra vetített átlaga 
• Közvetlen- és anyagköltség elszámolására maximum 10 % igényelhető. 

 
Jelenlegi közfoglalkoztatási bér: bruttó 81.530 Ft/hó + járulék 7.949 Ft/hó 
 
Városgondnok Úrral történt előzetes egyeztetés alapján készült az előterjesztés és mellé egy kére-
lem tervezet (munkaanyag), az alábbi adatokkal: 

- támogatás időtartama: 2018.03.01-2018.06.30 
- 100 %-os bér- és járulék támogatás 
- munkabérelőleg 2 hó 
- közvetlen- és anyagköltség igénylésével 
- kért létszám 20 fő 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb 
idejű közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
2018. február 12. 
  

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

3. Jogszabályi háttér:  

 
A 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 20/2017. (XII.18.) 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 
/2018.( 02.23.) 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 100%- os állami támogatás mellett, 2018.03.01-tól ……-ig, 
…. fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási ha-
tósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( 02.23.) 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 
































