Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2017(VII.19) számú jegyzőkönyve

13. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. július 19. napján 17.30 órai kezdettel Rétság Város Önkormányzat hivatalos
helyiségében soron kívül megtartott Képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak:

Mezőfi Zoltán alpolgármester
Jávorka János képviselő
Dr. Katona Ernő képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Varga Dávid Géza képviselő
Dr. Varga Tibor jegyző
Fodor Rita Mária jegyző ált. helyettese
Busainé T. Viktória jegyzőkönyvvezető

Mezőfi Zoltán alpolgármester: A mai Képviselő-testületi ülést megnyitom. Megállapítom,
hogy 6 jelenlévő testületi taggal Rétság Város Önkormányzata határozatképes. Felkérem
Jávorka János és Kotroczó Balázs képviselő urakat, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésében
legyenek segítségünkre. Aki ezzel egyetért, azt kérem most szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igennel elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítőket.
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem szavazzon.
Megállapítom, hogy az alábbi napirendi pontok 6 egyöntetű igen szavazattal lett elfogadva:
1.) A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
2.) Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
3.) Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme II.
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
4.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
5.) Leselejtezett könyvtári polcok értékesítése
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

1.) A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére érkezett árajánlatok
elbírálása
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Mezőfi Zoltán alpolgármester: Megkérem a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
elnökét, hogy tájékoztasson minket az ülésen történtekről.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A testületi ülés előtt tartotta a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság az ülését, ahol 6, majd 7 bizottsági taggal határozatképes volt. Ezzel a napirendi
ponttal kapcsolatban az a Bizottság javaslata, hogy a Rét-Gáz Kft-vel kössük meg a
szerződést. A határidő a szerződés aláírására azonnal legyen, hogy időben el tudjon indulni
a munka. Az árajánlat elfogadását a legalacsonyabb ár is indokolja.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, esetleg javaslat,
úgy kérem, szavazzunk.

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Polgármesteri
Hivatal
fűtéskorszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. árajánlatát
(14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa (bruttó: 18.237.893
Ft) fogadja el.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a munkák fedezetét a 2017. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat
átvezetésére
a
költségvetés
soron
következő
módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő:
a.) szerződés kötésre: azonnal
b.) költségvetés módosításra: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyfelől Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester,
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másfelől RÉT-GÁZ Kft. képviseli Medgyesi Péter ügyvezető, adószáma: 23406074-2-12 mint
vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:
1.A szerződés tárgya:
Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő Rétság, Rákóczi u. 20. szám alatti ingatlanon
meglévő Rétsági Polgármesteri Hivatal Fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzése, a gázellátási terv
elkészítésével és a „kivitelezésre alkalmas” gázszolgáltató szakvélemény beszerzésével.
2.Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás
2.1 Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő:
2017.09.30.
Megrendelő előteljesítését előzetes egyeztetést, és megállapodás alapján elfogad.
2.2 A teljesítés helye: Rétság, Rákóczi u. 20.
2.3 A teljesítés megállapítása átadás-átvétel eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles
Megrendelőt az átadás-átvétel eljárás kitűzött időpontjáról legalább 5 nappal előbb írásban (készre
jelentő levélben) értesíteni.
2.4 A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz
a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben,
rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba és hiánymentesen
elkészült;
b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta:
ba)
a sikeresen elvégzett nyomáspróba, működési próbák jegyzőkönyveit, a
mérési, hitelesítési jegyzőkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok
műbizonylatait, szerelési műbizonylatot.;
bb)
a villamossági berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített
minősítő iratot;
bc)
az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv) dokumentációját 3
példányban;
bd)
a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló nyilatkozatot;
be)
az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék
nyilvántartó lapot;
bf)
a kezelőszemélyzet betanításáról, kioktatásáról szóló jegyzőkönyvet;
bg)
hiba elhárítás 2 órán belüli elkezdése;
bh)
a külső hőmérséklet lehűlésekor végleges beszabályozás
c)
ha a Megrendelő átvette.
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A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben az Vállalkozó
érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.
2.5.

A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat,
hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

2.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munka elkészültekor Megrendelő birtokába adja
a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja:
a) a Megrendelőt megillető építési napló példányát, annak összes mellékletével:
b) a jótállási iratokat, így különösen
ba) használati-, és karbantartási utasítást,
bb) beépített szerelvények, egyéb tartozékok jótállási jegyét, mérési
jegyzőkönyveket, nyomáspróba jegyzőkönyvet és TIGÁZ
engedélyeket
2.7. Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével útó-felülvizsgálati
eljárást tartanak, melyet a Megrendelő készít elő, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott
készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok
megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi, melynek
teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele.
3. A szerződés értéke:
3.1. Felek a szerződés szerint teljesítendő munka értékét
14.360.546 Ft vállalkozói díj + ÁFA
azaz: tizennégymillió-háromszázhatvanezer ötszáznegyvenhat forint vállalkozói díj + ÁFA összegben
határozzák meg.
3.2.

A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegű
átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által
elrendelt összes munkát, az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon járulékos költséget,
amely a beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges.

3.3. Felek rögzítik, hogy többletmunkát, ha műszakilag szükséges, azt köteles elvégezni a
Vállalkozó, de annak költségét elszámolni nem jogosult.
3.4.

Vállalkozó pótmunkát csak szerződésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a
Vállalkozó ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra.

4. Fizetési feltételek:
4.1.

Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

4.2.

A vállalkozói díj megfizetése a számla benyújtását követő 30 napon belül Vállalkozó az OTP
Banknál vezetett 11741031 – 20023522 számú bankszámlájára való átutalással történik.
Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó 1 db résszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult.
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4.3.

Vállalkozó az 1. résszámla benyújtására a munka 60 %-os készültségi fokának
elérésekor jogosult. A készültségi fok elérését a Megrendelő képviselője igazol.
Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító
teljesítésigazolás alapján jogosult.

4.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

4.5

Vállalkozónak a számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számla
mellékletét képezi a 4.3.szerinti teljesítésigazolás.

4.6

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a PTK. szerinti késedelmi kamat számlázásra
jogosult.

5. Felek jogai és kötelezettségei.
5.1

Vállalkozó feladatát képezi a tervezési feladatok elvégzése, a kiviteli dokumentáció
megfelelőségének tervezői nyilatkozattal történő igazolása, valamint a „kivitelezésre
alkalmas” gázszolgáltatói szakvélemény beszerzése.

5.2

Megrendelő vállalja a gázszolgáltatói szakvéleményhez szükségessé való hálózati csatlakozási
szerződés módosítását, melyet a munka megkezdése előtt be kell mutatni a Megrendelőnek,
és annak egy példányát át kell adni a Megrendelő részére.

5.3

Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően
olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerű működését ne akadályozza.

5.4

Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésekor adja át a Vállalkozó részére.

5.5

Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni
és folyamatosan vezetni.

5.6

Vállalkozó – a naplóbejegyzésen túl- köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni azokról a
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű teljesítést
befolyásolják, vagy veszélyeztetik.

5.7

Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során
keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása,
elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas
anyagok, berendezések újra hasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell
kezelni és amennyiben ismételten nem kerülnek felhasználásra, illetve beépítésre
jegyzőkönyvileg át kell adni a Megrendelőnek.

5.8

Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület őrzése, vagyon és
tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek
megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő kár, bírság megfizetése a Vállalkozót
terheli.

5.9

Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok,
szerelvények kivitelezés során történő felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását.
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5.10

Ha Vállalkozó az ajánlatban leírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett sem
tudja beszerezni, úgy az azonos műszaki paraméterű, minőségű, és használati értékű más
anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatáról jóváhagyás végett-haladéktalanul
köteles a Megrendelőt értesíteni. Az anyagváltozás miatt esetleges többletköltség a
Vállalkozót terheli.

5.11

A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása, helyszíni tárolása Vállalkozó
felelősségi körbe tartozik, azért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

5.12

Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt megfelelő
időben, de legalább 24 órával korábban a beépítésről értesíteni.

5.13

Megrendelő Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási terület, víz – és energiavételezési
lehetőséget biztosít.

5.14

Megrendelő a munkát ellenőrzi, észrevételeit az építési naplóban közli, a Megrendelő kijelölt
képviselő útján – a munka végzését bármikor megtekintheti

5.15

Megrendelő hozzájárul Vállalkozó által alvállalkozó(k) igénybevételéhez, akit a
szerződéskötés előtt írásban be kell jelentenie. Az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozót
teljes körű felelőséggel tartozik.

6. Kapcsolattartás:
6.1

Felek megállapodnak, abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen
együttműködnek, a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesítik egymást,
és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek
változtatása szerződésmódosítással történhet.

6.2

a)

Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Salgai György városgondnok

b)

Vállalkozó képviselői:
Medgyesi Péter tel.: 20/9722-584

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
7.1

Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes
nap után 20.000 Ft.

7.2

A kötbér – mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés – forrása a számla, melynek
megfizetésre a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.

7.3

Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó
kárigényt is érvényesítheti.
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7.4

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt
póthatáridő eredménytelenül telt el.

7.5

Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedélyezési szerződést.

7.6

Vállalkozó a vállalt munkát hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap
jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak.

7.7

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.

7.8

Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 2 órán belül nem kezdi
meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges
intézkedéseket Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés
szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elveszítené.

8. Záró rendelkezések:
8.1

Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

8.2

A szerződés magyar nyelven 4 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép
hatályba. Megrendelő 3 , Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

8.3

A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

8.4

Minden a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie.
A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya
a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be.

8.5

A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A
tárgyalás alapja az ajánlat, valamint a szerződés.
Ennek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Járás Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.

8.6

A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk.,
idevonatkozó rendelkezési az irányadóak.

8.7

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1.sz. melléklet.

Rétság, 2017.07.19.

…………………………………………………………. …………………………………………………………
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Vállalkozó

1.sz. melléklet: a vállalkozó ………………………………………..-án kelt ajánlati költségvetése

Pénzügyi ellenjegyzés:

2017. július 19.

…………………………………………………..
pénzügyi ellenjegyző

:
2.) Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Vita nem alakult ki a bizottsági ülésen. A határozati
javaslatnak megfelelően a bizottság támogatja, hogy ismételten nyújtsuk be az igényünket a
szociális tüzelőanyagra.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, javaslat, más vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a határozati javaslattal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének
lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének
bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag igénylést be
kívánja nyújtani. Az igénylésben 182 m3 keménylombos
tűzifa támogatását kéri feltüntetni. A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati
felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló
15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott
feltételeket vállalja.
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A Képviselő-testület a
ellentételezést nem kér.

rászorulóktól

semmilyen

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert
igénylés aláírására és benyújtására.

az

A Képviselő-testület az önrész 231.140 Ft-os összegét,
valamint a kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási,
kiszállítási költségeket a 2017. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja.
Utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2017.
évi költségvetés soron következő módosításakor az
előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.
A pályázaton nyert szociális tűzifa mennyiségét az Ipoly
Erdő Zrt-nél kell megrendelni.

Határidő: igénylés benyújtására 2017. augusztus 25.
költségvetés
módosítására,
tűzifa
megrendelésére szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3.) Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme II.
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A határozati javaslatok közül az A változatot támogatta a
bizottság. 100.000 Ft támogatást javasol az egyházközség részére.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Más javaslat, kérdés, vélemény van-e valakinek?
Amennyiben nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházközösség
kérelméről készített előterjesztést.
A
Képviselő-testület
az
evangélikus
imaház
karbantartási munkáit 100.000 Ft-tal támogatja.
A
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határozat mellékletét támogatási szerződét jóváhagyja
és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert annak
aláírására.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiakban: Támogatott)
………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..) számú
határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a …………………………….
részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkormányzati támogatást biztosít. A
támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: …………………...
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
- ………………………………….
- ………………………………….

………….. Ft
………….. Ft

Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás aláírását
követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyenlő
részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot követően vehető igénybe.
A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás első részével
maradéktalanul elszámolt.
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3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az …………………………………….
vezetett …………..-……………..-……………. számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni.
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon belül kell elszámolni.
További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli
Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása
felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve,
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza
(www.retsag.hu);
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli;
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban
(szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett
változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását
kezdeményezni;
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő
terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény
előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
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11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték,
és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Rétság, 2017. ………………………………………

Hegedűs Ferenc

…………………….

polgármester

Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… ….

…………………………………………….
pénzügyi ellenjegyző

4.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A határozati javaslat szerint javasolja a bizottság a tulajdonosi
hozzájárulás megadását mind a két fának a kivágásához.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Aki ezzel a javaslattal egyetért, az kérem, most szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulásról készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület az Orgona köz 2. és 3. számú
ingatlanok között lévő egy darab beteg korai juharfa és a
12
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Petőfi utcában található, és a Rákóczi út 34. szám alatti
önkormányzati tulajdonú saroképület kerítésének
tőszomszédságában, közterületen lévő kiszáradt
nagyméretű fa kivágásához tulajdonosi hozzájárulását
adja.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

5.) Leselejtezett könyvtári polcok értékesítése
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Képviselő-testületnek azt javasolja a Bizottság, hogy
támogassa a leselejtezett polcok értékesítését 500 Ft/ db áron.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérem, szavazzunk!

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
leselejtezett
könyvtári
polcok
értékesítésének
kezdeményezéséről
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a leselejtezett
polcok értékesítésre kerüljenek 500 Ft/db áron.
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest az
értékesítés lebonyolítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Mezőfi Zoltán alpolgármester: Köszönöm szépen a munkát, az ülést 17.43 órakor bezárom.
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kmf.

Mezőfi Zoltán
alpolgármester

Jávorka János
jkv. hit.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kotroczó Balázs
jkv. hit.
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