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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A  Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. (székhelye 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 
62., fszt. 2 ; Asz: 23291052-2-43 ; aláírásra jogosult képviselő: Solymosi Viktor Krisztián 
ügyvezető megbízásából Bedegi Álmos felnőttképzési tanácsadó) azzal a kéréssel for-
dult a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményhez, hogy 2019.08.12. és 
2020.03.03. között, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontokban, összesen 700 
óra időtartamban, angol nyelvi képzés céljából (KER B2 – középszint (C2 1 1 021), 
azonosító száma: 2019/C001/004;képzési csoport tervezett létszáma 12 fő) a képzés-
hez és vizsgához a Városi Művelődési Központ és Könyvtár egy megfelelő helyiséget 
biztosítson. 2019. augusztusi hónapra bruttó 40.000 Ft-ot, majd a további hónapokra 
havi bruttó 70.000 Ft-ot, összesen a képzés teljes időtartamára bruttó 460.000,- Ft-ot 
tudna fizetni. A képzés a Munkaügyi Központ keretén belül kerül megszervezésre. A 
fizetés átutalással történne, a számlák kiállítása után 15 napos fizetési határidővel. A 
képzés a résztvevők számára ingyenes. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Rétság, 2019. augusztus 09. 
 
 
 
                                                                                                      ---------------------------- 

Varga Nándorné        
          ig.h. 
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2. Jogszabályi háttér: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az önkor-
mányzat 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, sürgős esetben  bármi-
lyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztet-
ni”.   
 
 
 

3. Határozati javaslat 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár által benyújtott „Szerződéskötés jóváhagyása a Vis Major Munkacsoport jegyzőkönyve 
alapján – angol nyelvtanfolyam terembérleti kérelem” című előterjesztést.  A Vis Major Munka-
csoport által előzetesen jóváhagyott, az előterjesztés mellékletét képező, a Városi Művelődési 
Központ és a Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. között kötendő együttműködési megállapo-
dást utólagosan elfogadja.  
Felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezető-helyettest a mellékelt megállapodás aláírásá-
ra. 
 
 
  
                            
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. 
Székhely: 211 Budapest, Kossuth L. utca 62. fszt. 2.
Intézmény nyilvántartásba vételi szám: E-000292/2014
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83904/2015.

Együttműködési megállapodás oktatási helyiség használatára

Mely létrejött egyrészről az MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. (székhelye: 
1211 Budapest, Kossuth L. utca 62. fszt. 2.; adószám: 23291052-2-43; aláírásra jogosult 
képviselő: Solymosi Viktor Krisztián ügyvezető megbízásából Bedegi Álmos felnőttképzési 
tanácsadó), mint Bérlő,
másrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (cím: 2651 Rétság, Rákóczi u. 26., 
aláírásra jogosult képviselő: Varga Nándorné), mint Bérbeadó ( továbbiakban Felek) között 
az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerinti tartalommal:

1. Felek megállapodnak abban, hogy 2019.08.12. és 2020.03.03. között, előzetesen 
egyeztetett és a Felek által egyhangúan elfogadott időpontokban a Bérbeadó 700 óra 
időtartamban, munkanapokon 08.00- 12.00 óra közötti időben  az Angol nyelvi képzés
– KER B2 – középszint (C2 1 1 021)) (képzési program nyilvántartásba vételi száma: 
E-000292/2014/C001; képzés egyedi azonosítószáma: 2019/C001/004; képzési 
csoportok tervezett létszáma: 12 fő ) megnevezésű képzésekhez és vizsgákhoz a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi u. 26. szám alatti 
épületében helyiségeket biztosít.

2. Bérbeadó az elméleti órákra a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet 1. melléklete 
által meghatározottak szerinti felszereltségű helyiségeket, asztalokat, székeket biztosít 
a képzések lebonyolításához a képzési csoportok létszámának megfelelően.

3. Bérbeadót a jelen szerződésben vállaltak igazolt teljesítéséért 2019. augusztus 
hónapra bruttó 40.000 Ft, majd havi bruttó 70.000 Ft, a képzés teljes időtartamára 
összesen bruttó 460.000 Ft díj illeti meg. A díj a Bérbeadó szerződés teljesítésével 
összefüggésben felmerült valamennyi költségét magában foglalja. Felek 
megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a hónapok végén jogosult részszámlák 
kiállítására, 15 napos fizetési határidővel, melyeket a Bérlő átutalással egyenlít ki.

4. Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiségek tartozékainak és állagának 
megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi 
előírások betartásáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről.

5. A szerződés a határozott idő alatt nem szüntethető meg. A Szerződés módosítása csak 
írásbeli formában, mindkét Fél aláírásával érvényes.

6. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Felek a hatályos magyar 
jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezéseit tekintik 
irányadónak.

7. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyből egy a Bérlőt, egy pedig a 
Bérbeadót illeti. Felek a Szerződést értelmezés és többszöri egyeztetés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

       Kelt: Rétság, 2019.08.09.

                                                                                         
                                     Bérlő Bérbeadó




