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Rózsa Attila szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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! 
 
Az önkormányzathoz tartozó egészségügyi rendelőkben és Polgármesteri Hivatalban lévő szá-
mítástechnikai informatikai berendezések karbantartását Rózsa Attila végzi.  
 
Első ízben a Polgármesteri Hivatal kötött szerződést a vállalkozóval 2012. február hóban. A 
vállalkozó munkáját megismerve szerződéskötésre került sor az önkormányzathoz tartozó 
egészségügyi rendelők vonatkozásában is. A vállalkozó 7 éven át nem emelte díját, havi 60.000 
Ft + áfa vállalási árral dolgozott a P olgármesteri Hivatal vonatkozásában. Jelen kérelmében 
69.000 Ft+áfa/hó összegre változna az átalánydíj összege 2019. január 1. naptól. 
Az egészségügyi ágazat számítógépeire 2015. novemberében kötöttünk szerződést a karban-
tartási munkákra. Akkor 3 db számítógépre került megkötésre a szerződés 13.770 Ft+áfa válla-
lási árért. Jelenleg 4 db számítógépet használ az ágazat (2 db fogászat, 2 db védőnői szolgá-
lat). Az új vállalási ár 15.900 Ft+áfa/hó összeg lenne. 
 
 
Kérjük a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                       
 
                                                                    
                        Hegedűs Ferenc                                                               Fodor Rita Mária 
                           polgármester                                                        jegyző általános helyettese 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre 

1. részen bemutatva 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
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a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást 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 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi rendelőkben és 
a Polgármesteri Hivatalban lévő informatikai eszközök karbantartására szóló vállalkozási szer-
ződés módosításának jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Rózsa Attila vállalkozóval kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződés-módosításokat jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert és dr. 
Varga Tibor jegyzőt a határozat mellékletét képező szerződések aláírására. 
 
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben  

- a Rétsági Polgármesteri Hivatal informatikainak eszközeire 69.000 Ft +áfa/hó  
- a védőnői szolgálat informatikai eszközeire 10.600 Ft + áfa/hó 
- a fogorvosi szolgálat informatikai eszközeire 5.300 Ft + áfa/hó 

fedezetet biztosít. 
 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






























