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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző           

Együttműködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat lebonyolítására 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. június 07.08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy a középisko-
la elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat a törvény 
értelmezésében: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 
keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pe-
dagógiai feldolgozása.  
 
A Rétsági Polgármesteri Hivatalba egy fő jelentkezett közösségi szolgálatra, a tanuló a Bernáth Kál-
mán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola diákja.  
 
A tanuló részére munkát tudunk biztosítani. A közösségi szolgálat teljesítésére Együttműködési megál-
lapodás megkötése szükséges. A megállapodás-tervezetet az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
Jámbor Lajos  

           jegyző  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi szolgálat tár-
gyában kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező a Bernáth Kálmán Református Gim-
názium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolával kötendő 
megállapodást jóváhagyja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a megállapodás aláírására.  
A közösségi szolgálat teljesítése nem érinti a 2021. évi költségvetést. 
 
 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 


