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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-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! 
 
 
Megbízási szerződés megkötéséhez kérem a Képviselő-testület engedélyét.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40/A.§ 
(2) bekezdésében foglaltak szerint a család- és gyermekjóléti központ a gyermek családban nevel-
kedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt, amelynek keretében pszichológiai tanácsadást biztosít. 
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a feladat ellátását külső szakértő – a P. Nexus Oktató 
és Szolgáltató Bt. - bevonásával, megbízási szerződés útján kívánja biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a megbízási 
szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
 
2018. április 16. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
 

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

 



2 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni és felmondani.” 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó szakpszichológus fog-
lalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gyvt. 40/A § (2) bek. szerinti feladat ellátása tárgyában, az 
előterjesztés mellékleteként benyújtott megbízási szerződés szerinti tartalommal, 2018.05.01. nap-
jától a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társa-
sággal megbízási szerződést kössön.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy a P. Nexus 
Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő megbízási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó szakpszichológus fog-
lalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a tanácsadó szakpszichológus foglalkoztatására vonatkozó 
megbízási szerződést megkötését.  
 
Határidő: ---- 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 



Megbízási Szerződés 

 

amely létrejött egyrészről, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

Megnevezés: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 34. 
Levelezési cím: Ua. 
Adószáma: 15836892-1-12 
Szakágazati besorolás: 889900 
Törzsszáma: 836890 
Vezető: Kovácsné Gregor Márta 
 

 

másrészről: 

Név: P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 
Tevékenység: SZJ 804216 
Születési hely és idő: Balassagyarmat, 1967.07.17. 
Anyja neve: Lantos Mária 
Adószáma: 211 99 648-1-12 
Lakcíme: 2651 Rétság, Radnóti u. 1. 
Bankszámlaszáma: 64000060 - 10053621 
Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Rétsági fiókja 

 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére következő feladatok végzésére, 

ellátására: 

- pszichológiai tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira 

jogosult személyeknek (egyéneknek, pároknak, családoknak) 

- pszichológiai vizsgálatok elvégzése, szakvélemények elkészítése; azok 

eredményeiről írásban véleményét eljuttatja a Megbízó felé, (amennyiben a kezelt 

ügyféllel kapcsolatban, a kezelési időszakban további folytatásra van szükség, 

vagy más szolgáltatáshoz irányítaná javaslatát írásban közli a megbízó felé) 

- egyéni és csoportos tanácsadás tartása, a közösségi szociális munka keretében 

rehabilitációs, prevenciós, fejlesztő céllal problémamegoldó, önsegítő, stb. 



csoportok szervezésében, irányításában, szakmai ellenőrzésében felkérésre részt 

vehet 

- iskola- és pályaválasztási tanácsadás  

- szaktanácsokkal segíti az intézmény keretei közt működő esetmegbeszélő 

csoportok munkáját, igény szerint esetmegbeszélést tart 

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja, amelyet Kovácsné Gregor Márta 

intézményvezető (Megbízó) utasításai szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően, 

személyesen köteles teljesíteni. A kapott utasításoktól nem térhet el. Amennyiben 

feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályozva van, haladéktalanul köteles 

a Megbízót értesíteni. 

 

3. A megbízás ellátása során a megbízott köteles a szakmai etikai kódex normáinak 

megfelelően kezelni minden tudomására jutott információt és adatot. 

 

4. A megbízás határozott idejű, 2018. 05.01. napján kezdődik és 

                                                           2018. 12.31. napján fejeződik be. 

 

5. A Megbízottat a megbízás teljesítéséért  6 604 Ft összegű óradíj illeti meg. A díjat a 

Megbízó a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni. 

 

6. A megbízás teljesítésnek helye:  a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 

székhelye: 2651 Rétság Rákóczi út 34., illetve az intézmény ellátási területén lévő 25 

községben az intézményvezető által egyeztetett időpontokban és helyen. 

 

7. A Megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról a 

Megbízót írásban tájékoztatni, a meghatározott dokumentumokon (Pszichológus 

Javaslata, pszichológusi vélemény az eset zárásakor.) 

 

8. A díjazás elszámolásához a Megbízott nyilatkozik, hogy a személyi jövedelemadó-

előleg levonásakor tételes költségelszámolást kíván alkalmazni. 

 



9. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel társadalombiztosítási 

jogviszony jön létre, a Megbízott nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 

 

10. E szerződés megkötéséhez diploma szükséges, melynek adatai: 

T-25/2006 számú, ELTE PPK kiadója (Tanácsadó Szakpszichológus), 2006.év 07.hó        

07.nap 

 

A létrejött jogviszonynak a 4. pontban foglaltaktól eltérő megszüntetése, továbbá a 

szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkori rendelkezések, valamint a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

11. A késedelmes bejelentésből származó, esetleges jogalap nélkül felvett díjazást a 

Megbízott köteles visszafizetni. 

 

12. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező három példányban készült, melyet a 

Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal erősítenek 

meg. 

 

 

Kelt: Rétság, 2018. 05. 01. napján 

 

 

Kovácsné Gregor Márta                                    P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 

          Megbízó                                                                               Megbízott 

 

 

 

 


