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3. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. február 23. napján 
16.00. órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. 

 

Jelen vannak:    Hegedűs Ferenc    polgármester 

    Mezőfi Zoltán    alpolgármester 

    Jávorka János    képviselő 

    Kotroczó Balázs    képviselő 

    Dr. Szájbely Ernő    képviselő 

    Varga Dávid Géza    képviselő 

    Dr. Varga Tibor    jegyző 

    Fodor Rita Mária    jegyző általános helyettese 

    Kelemen Ágnes    intézményvezető helyettes 

    Girasek Károly    PVB tag 

    Majnik Tamás    RTV munkatárs 

    Busainé Terman Viktória   jegyzőkönyvvezető 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a 
televíziónézőket a mai ülésen.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent taggal határozatképes.  
Felkérem Kotroczó Balázs és Varga Dávid Géza képviselő társamat a jegyzőkönyv 
hitelesítésére. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
A kiadott napirendekhez képest van-e valakinek indítványa? Két napirend levételre került a 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén, és kettő lett feléve.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Jelezni szeretném, hogy a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság még tárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár bérleti 
szerződés kötéséről készült előterjesztést. Az intézmény jelezte, hogy a bérlő más helyet 
választott magának, tehát felesleges ezt a napirendet tárgyalni. Kérjük levenni. A kiadott 
meghívón már le is vezettem a napirendek közül.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Valaki másnak van még indítványa valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a kiadott napirendek elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazati aránnyal elfogadta a 
napirendet, és az alábbiak szerint tárgyalja azokat: 
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1. A 2018. évi költségvetés megalkotása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2. A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
  
3. Megbízási szerz ődés és bels ő ellenőrzési terv elfogadása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
  
4. Víziközm ű bérleti-üzemeltetési szerz ődés jóváhagyása II.  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
5. Árajánlat és Vállalkozási szerz ődés utólagos jóváhagyása  
      telekalakításra  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
6. Zöld város pályázat tervez ői munkáira érkezett árajánlatok  
      elbírálása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
  
7. Zöld város pályázat közbeszerzéseire érkezett árajá nlatok  
      elbírálása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
8. Árajánlat elfogadása m űszaki lebonyolításra (Zöld város pályázat)  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
9. Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének    
      engedélyezése  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
10. Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerz ődés-tervezet  

                                   jóváhagyása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
11. Selejtezési kezdeményezések  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
12. Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 év i támogatására  
      Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
13. 2017. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv jóváhagy ása 
      Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
14. Szabályzat jóváhagyása  
      Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
15. Helyi Esélyegyenl őségi Program felülvizsgálata  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
16. Irattár rendezés lehet ősége  
      Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
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17. Párhuzamos foglalkoztatás kérése  
      Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
18. Polgármester 2018 évi szabadságütemezése  
      Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
19. Rétsági Általános Iskola teremhasználati kérelme  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
20. Belovai Róbert kérelme II.  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
21. Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerz ődés módosítási kérelme  
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
22. A Rétsági Árpád Egylet 2017. évi támogatás módosítá si kérelme  
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
23. A 4/2018. (I.26.) Kt. határozat módosítása  
     Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
24. Árajánlatok kérése közbeszerzési eljárás lebonyolít ására  
      kommunális gép vásárlása céljára  
      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 
25. Bánk-Rétság-Tolmács szennyvízagglomeráció terhelhet őségi  
      vizsgálat tervez ői költsége  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
26. TKM kérelem  
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
27. Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak  
     végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben h ozott döntésekr ől  
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
28. Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az  
      önkormányzat érdekében végzett polgármesteri  
      munkáról (szóbeli el őterjesztés)  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
29. Egyebek  

 

 

     1.) A 2018. évi költségvetés megalkotása  
                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köszönöm szépen!  
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A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2018. február 20-án tartotta meg ülését, 
amelyen 5, majd később 6 megjelent bizottsági taggal Bizottságunk végig határozatképes 
volt.  
A Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet. Ismeretes, hogy a vonatkozó jogszabályok 
alapján a költségvetési rendelet tervezetet február 15-ig kell benyújtani a Képviselő-testület 
számára. Ez megtörtént.  
Az Államháztartási törvény meghatározza az önkormányzati költségvetési rendelet kötelező 
tartalmát. Vannak kötelező és önként vállalt feladatai az Önkormányzatnak.  
Az Önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzatok kötelező feladatait. Ilyenek a 
településfejlesztés, a településrendezés, a település üzemeltetése, az egészségügyi 
alapellátás, a környezetegészségügy, az óvodai ellátás, a kulturális szolgáltatás, különösen 
a nyilvános könyvtári állomány, a könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és 
helyiséggazdálkodás, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás, honvédelmi- és polgári- és katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, helyi 
adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport- és ifjúsági 
ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település biztonságának biztosításában, 
hulladék gazdálkodás és víziközmű szolgáltatás.  
Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja a mindenkori éves költségvetési rendelet. Ebből 
finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok 
ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait az Önkormányzat.  
Előírás az, hogy költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.  
A költségvetésnek mindig két oldala van, a bevételi és a kiadási oldal.  
Az Önkormányzat bevételei három helyről származnak. A központi költségvetésből 
származó bevételek, a helyi adóbevételek, illetve a működési bevételek, valamint átvett 
pénzeszközök. A helyi önkormányzatok működésének van egy általános támogatása, melyet 
az állam biztosít. Rétság olyan helyzetben van, hogy a helyi adóerőképesség számítás miatt 
jó pár olyan ellátásra nem kapunk állami támogatást, amelyre egyébként járna. 
A Polgármesteri Hivatal van a legrosszabb helyzetben ebből a szempontból, hiszen 
működésének támogatása 73.000.000 Ft lenne, ehelyett viszont csak 4.000.000 Ft-ot 
biztosítanak.  
Nem kapunk állami támogatást a következő feladatokra: zöldterület gazdálkodás, 
közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, illetve egyéb kötelező 
önkormányzati feladatok.  
Ezen megvonások összegét összevonva az Állam általi elvonás 93.375.686 Ft, mondván, 
hogy az adóerő képességünk alapján nem jár.  
A tavalyi tapasztalatok alapján történt a tervezés a helyi adóknál. A működési díjaknál 
terveztük a bérleti és térítési díjakat. Átvett pénzeszközök között szerepelnek az 
egészségügyi feladatok NEAK finanszírozása, illetve a közmunka programra tervezett 
összeg. 
A kiadási oldal tervezése szintén a 2017. év alapján történt. Ha összességében nézzük a 
rendeletet, akkor a kiadási és bevételi összeg 1.639.373.000 Ft.  
A kiosztott költségvetési rendeletben néhány szám módosításra szorult, de a kiszámított 
végösszeg rendben van.  
A bizottsági ülésen a költségvetési tárgyalásával kapcsolatban elhangzott egy olyan kérdés, 
hogy a bevételi oldalon a Nógrád Volánnal kapcsolatos betervezett összeg nem egyezett a 
szerződében rögzített összeggel. Azt az ígéretet kaptuk, hogy utána lesz nézve, és akkor 
tisztázni lehet a kérdést.  
Volt olyan tétel, ami bekerült a költségvetésbe, és volt olyan is, ami kikerült belőle.  
Azt állapította meg a Bizottság, hogy részletes és áttekinthető anyagot kaptunk, a 
költségvetés összeállítása a januári ülésen elfogadott irányelveknek megfelelően lett 
összeállítva. Alapos és részletes munka. A hozzászóló kifejtette, hogy jó, hogy kimutatásra 
került a tavalyi évről áthúzódó feladatok és annak költségei. Az is elhangzott, hogy a 
szöveges rész is részletes. Az összeállított költségvetés elfogadása esetén egy 
megalapozott, és stabil gazdálkodást tesz lehetővé.  
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A költségvetés az Önkormányzat talán legfontosabb rendelete. Nagy munka az 
összeállítása, és elhangzottak köszönetek a Pénzügyi csoport dolgozóinak, illetve az 
összeállításban részt vevő bizottsági tagnak, Kapecska Ferencnének.  
A költségvetési rendeletet a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára.  

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 

Varga Dávid Géza  képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Két javaslatom lenne a 
költségvetési tervezettel kapcsolatban. Az egyik a sport- és civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatos. Mindenki előtt ismeretes, hogy egy egyesület részéről pályázaton kívüli 
támogatás iránti kérelem érkezett a Képviselő-testülethez. Ez elutasításra került a Testület 
részéről azzal az indoklással, hogy pályázaton kívül nem kívánnak támogatást nyújtani. Az 
lenne a javaslatom, hogy a betervezett 4.200.000 Ft, ami az egyesületek támogatására van 
betervezve, az kerüljön emelésre azzal az 1.300.000 Ft-tal. Ha most nem emeljük meg, 
akkor költségvetést kell módosítani, tehát rugalmasabb lenne most beletenni ezt az 
összeget, hogy ne zárjuk ki a kicsit nyitva hagyott lehetőséget.  
A másik javaslatom az, hogy a PVB ülésen a születési támogatásra tervezett 50.000 Ft-os 
összeg, az az eddig megállapított 25.000 Ft-ra került visszaállításra. Eddig sem értettem, 
hogy miért kisebb ez a támogatás, mint a temetési segély.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én is támogatom mindkét felvetést. Kérem, hogy bölcs 
döntés születhessen. 
A Volánnal kötött szerződés megvan, a kolléganők elküldték a számlát, hamarosan rendezve 
lesz ez az ügy. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Nem szeretném vitává fokozni a két javaslatot. Elhangzott 
már, hogy azért több a temetési támogatás, mert ez egy Vis major esemény, míg a 
gyermekszületésre 9 hónap alatt fel lehet készülni. Nyilvánvalóan egy baba születése anyagi 
terhet ró a családra, de én azzal a véleménnyel értek egyet, hogy számtalan támogatása van 
az Önkormányzatnak, a valóban rászorulókat lehet más csatornákon keresztül is támogatni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A születési támogatás összege tavaly lett megemelve. A 
temetési támogatás egy picivel jobban lett megemelve, pontosan amiatt, hogy a temetés 
költsége megterhelő és váratlan kiadás a családok számára. A szociális támogatásoknál 
vallóban lehet még támogatni a rászorulókat. 
A sporttámogatásokról azt gondolom, hogy majd meglátjuk, milyen összegekkel pályáznak 
az egyesületek, pályáznak-e egyáltalán, és ha igen, akkor utána is lehet emelni az összeget, 
de elébe menni nem érdemes.  
Az ilyen jellegű konkrét javaslatokat a bizottsági ülésen kellene felvetni, hiszen az pont azt a 
célt szolgálja, hogy az esetleges felvetéseket meg tudjuk vitatni.  
 
Jávorka János  képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt hölgyeim, uraim. A magam 
véleményét mondanám el.  
A szociális támogatás összegét a Szociális rendelet tartalmazza. Valóban tavaly lett 
felemelve a születési támogatás összege. Nem lehet egy kaptafára hozni a szociális 
támogatásokat. A Szociális Bizottság az elmúlt években rendelkezett a költségvetésekben 
akkora összeggel, hogy minden megalapozott kérelemnek helyt tudott adni.  
A magam részéről is szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik tevőlegesen is részt 
vettek a költségvetés összeállításában. 
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Girasek Károly  PVB tag: Szeretném kiegészíteni a gyermekszületési támogatás kapcsán 
elhangzottakat. A kezdeményezőknek illett volna a bizottsági ülésen teljes körű tájékoztatást 
adni. Most utánanéztem, és gyermek születése esetén az állam anyasági támogatást 
biztosít, 64.125 Ft-tal. Ezen kívül megfelelő feltételek esetén családi pótlékot is folyósítanak. 
Az önkormányzati támogatás + az állam által biztosított anyasági támogatás 90.000 Ft 
összeget nyújt a születendő gyermek szülőjének. Ez bőven elegendő, nem szükséges a 
helyi adófizetők pénzéből jobban finanszírozni ezt. Temetési költségnél nincs egyéb 
támogatás, és már elhangzott az érv, hogy az egy más féle élethelyzet.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, hogy aki 
a rendelet módosításával, miszerint a sportolók támogatásának összege legyen megemelve, 
egyetért, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Testület 2 igen, 2 nem és 2 tartózkodás arányban nem fogadta el a 
rendelet módosítását.  
Kérem, aki egyetért azzal, hogy emeljük meg a születési támogatás összegét, most 
szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Testület 2 igen, 2 nem és 2 tartózkodás arányban nem fogadta el a 
rendelet módosítását.  
Kérem, aki egyetért a költségvetési rendelet elfogadásával, most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen és 2 nem szavazattal megalkotta a 2018. évi 
költségvetési rendeletét 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
 

../2018. (II..) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. 
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a 
következő rendeletet alkotja. 

 
 

I. 
 

A rendelet hatálya  
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a 
Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre 
terjed ki. 

 
2.§ 

 
1. A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 

működő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.  
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2. Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. 
a) Az önkormányzati feladatok  az I. alcímet, 

      b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet, 
      c) A  Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet, 
      d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet, 
      e) Család és Gyermekjóléti Központ az V. alcímet alkotja.  

 

II. 
A költségvetés bevételei és kiadásai  

 
3.§ 

 
A Képviselő-testület Rétság Város  Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási f őösszegét 1.639.373 ezer Ft-ban  állapítja 
meg. 

 
4.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az 1.639.373 ezer Ft bevételi főösszegből  

 

 
 

állapítja meg 
    

(2) Az 1.639.373 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen:  
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3. Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése 
szerint 73,9 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 
20,0 fő.  

3. Az önkormányzat   
a. működési  egyenlegét             13.465 ezer Ft-ban 
b. a fejlesztési egyenlegét        -208.533 ezer Ft-ban 
c. pénzmaradvány összegét     662.813 ezer Ft-ban 
d. a tartalék összegét                217.745 ezer  Ft.-ban  
e. befektetések összegét          250.000 ezer  Ft-ban állapítja meg. 

 
5.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát  az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján  az alábbiak  szerint 
állapítja meg  

 
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  

 
 (2) Az önkormányzati feladatok  kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. 

számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja. 
  

(3)  Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint  31,8 főben állapítja meg, 
melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.  

 
6. § 

 
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 
 

 (1000 Ft-ban) 
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2. A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 
5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
3. Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 13,65 főben állapítja 
meg. 

3. A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. 
 

7.§  
 
(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 
 

1.000 Ft-ban 

 
   (2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-6. 

számú mellékletek szerinti jóváhagyja. 
 

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,83 főben állapítja meg. 
 

8. § 
 
  (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének 

bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

                                                                      (1000 Ft-
ban) 
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(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 
IV./1-3. és IV./5-6.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  

 
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg,  

 
9.§ 

 
  (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

(1000 Ft-ban) 
 

 
 

(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. 
és IV./5-6.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  

 
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 4,0 főben állapítja meg,  

 

10.§ 
 

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  

 
11.§ 

1.  A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg 
forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, 
intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi 
támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.   

 
(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  

 
12.§ 

A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti 
(címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
       13.§ 

 
      A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, 

állapítja meg. 
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Támogatásérték ű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülr ől átvett és 
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök  

 
14.§ 

 
A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről 
átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
Előirányzat felhasználásának üteme  

                                                                 
                                                                15.§ 
 
Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
Önkormányzat közvetett támogatásai 

 
16.§ 

 
Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá 

 
Általános és céltartalék 

 
17.§ 

 
A tartalék összegét a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 
18.§ 

 
Az Európai Uniós forrásból származó projekt megvalósulását a 11. számú melléklet 
tartalmazza.  
 

 
III. 

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  
 

 
               19.§ 

(1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása 
alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.  

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.  

 
             20.§ 

 
A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében  
(1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein 
felül 

a működési tartalékot jelöli meg. 
  
(2) Kiemelt feladatnak  

a. az intézmények biztonságos működtetését,  
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b. a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak 
karbantartását) a városkép javítását, 
c. a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását 
jelöli meg. 
 

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

a. az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, 
b. felhalmozási, felújítási kiadásaikat csak a Képviselő-testület külön döntése 
alapján  teljesíthetik, 
c. a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat kötelesek felülvizsgálni. Javaslataikról a 
Képviselő-testület dönt, 
d. létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott 
minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell 
venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, 
munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában 
létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási 
jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában 
is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyeket 
zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.  A nem 
kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása 
szükséges, 
e. a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja 
automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a 
tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.  A 
bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül, 
f. a költségvetési szervek vezetői felelősek  az állami támogatásokat, átvett 
pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz 
szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját 
képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni, 
g. a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye 
szükséges, 

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

i)     a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és 
beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 

 
(4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.  

 
 (5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő 

átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő 
elhelyezésére. A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a 
polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.  

 

                   21.§ 
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Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület dönt.  

 
22.§ 

 

(1) Előirányzatot túllépni csak  
a) vis major helyzet elhárítása,  
b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások, 
c) a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. 

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron 
következő módosításakor be kell számolni. 

 
(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport 
dönt.  

  a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli 
ki: 

aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
         ab) Polgármester 

ac) Jegyző  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyeztbe került intézmény 
Intézményvezetője 
ae) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok. 

b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet. 
c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett 

intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni. 
 

23. §  
 

1. A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad 
hoc munkacsoportot működtet.  

2. Az ad hoc munkacsoport tagjai: 
a. alpolgármester 
b. Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 
c. Szociális Bizottság elnökhelyettese 
3. Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőket is igénybe vehet. 
3. Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal 
jóváhagyott  szabályzat alapján végzi. 
 
5. Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat: 
 
a.  Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város 
Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős 
szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, 
egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, 
valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, 
oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére. 
b. A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb 
szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 
c. Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, 
valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 
d. Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések 
programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat. 
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6. Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a 
PVB elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a 
Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni. 
 

24.§ 
 

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás 
keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.  
 
 
 

25.§ 
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves 
előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá 
szorítani. 

 

IV. 
                                                    Záró rendelkezések 
 

26.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 

 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február... 

 

                                                                                              dr. Varga Tibor 
                                                                                                        jegyző 
 
 
  

2. A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának 
megállapítása  

               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Január hónapban felül kellett vizsgálnunk a gyermek- és 
szociális étkezés térítési díjáról szóló rendeletünket. Ez meg is történt. Február elején 
érkezett egy levél a vállalkozótól, és kéri az étkezési fogyasztói árak 5 %-os emelésének 
támogatását. Kérelmét a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi változásával 
indokolja. Megnézve a rendelet számait, ez az egyes tételeknél 5 – 20 Ft körüli emelkedést 
jelent.  
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A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy némi késéssel jelezte a vállalkozó ezt a szándékát, 
de a Bizottság az érveket elfogadva 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a rendelet 
elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a rendelet elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal megalkotta a következ ő  
rendelet módosítását: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
…/2018. (II.   .) önkormányzati rendelete  
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 
tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési 
díjáról az alábbi rendeletet alkotja.  

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 
 

2.§ 
 

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési 
nyersanyag  költséggel egyezően áfa nélkül 
a. óvoda   289 Ft 
b. iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 342 Ft 
c. csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 231 Ft 
d. csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 252 Ft 
 
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 
     a) Óvoda 

tízórai 68 Ft 
ebéd 163 Ft 
uzsonna 58 Ft 
Összesen: 289 Ft 

 
      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   

tízórai 58 Ft 
ebéd 231 Ft 
uzsonna 53 Ft 
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Összesen: 342 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
ebéd 252 Ft 

 
3.§ 

 
      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 339 Ft/adag,  
      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 58 Ft/adag 

 
4.§ 

 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az  intézményi 

térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a 
Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében 
az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja 
meg. 
 

(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 
a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 365 Ft, 

b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év)  435 Ft, 
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  320 Ft, 
d) Szociális étkezés 430 Ft, 
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 75 Ft 
 

5. §  
 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési 
díj a  3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege azzal, 
hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított 
rendszeres jövedelmének 30  %-át.  
 

 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési 
díjat  az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett 
étkezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 
 
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az 
önkormányzat részére. 
 

6.§ 
 

Ez a rendelet 2018. március 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 
1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet. 
 

           Hegedűs Ferenc                                                                        Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
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2018. február…… 

                                                                          dr. Varga Tibor  
                                                                                  jegyző 

 
 
 

Indokolás  

Általános indokolás  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a 
tartalmazza a szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának 
szabályait. A központi konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a 
szociális étkezés önkormányzat által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre 
jelenleg a rendeletben.  

Részletes indokolás  

1 .§-hoz  

A rendelet hatályát szabályozza. 

2-3. §-hoz  

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban. 

4-5.§-hoz  

A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza. 
 

6.§-hoz  

A hatályba lépést szabályozza.  

Tájékoztatás az el őzetes hatásvizsgálat eredményér ől a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében el őírtaknak megfelel ően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó 
szociális étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált.. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési h atásai  

1. A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális 
ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális 
étkeztetés is.  

2. Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az 
önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős. 
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3. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és 
egészségi hatással nem jár. 

4. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, sz ervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló ha tásai: A rendelet az adminisztratív 
terheket nem okoz. 

6. A jogalkotás elmaradásának várható következménye i: ellentmondás magasabb 
szintű jogszabállyal. 

 

 

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a megállapodást tartalmazó 
határozati javaslatot elfogadja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       23/2018.(II.23.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a szociális étkezés igénybevételéről szóló 
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megállapodást jóváhagyja. A 86/2015. (V. 22.) Kt. 
határozattal elfogadott Szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás szakmai programjának I/2. számú 
melléklete helyébe jelen határozatban elfogadott 
melléklet lép. 

                                                          Határidő: azonnal 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

 

I/2. számú melléklet 

Szám:          /201..                      

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Szociális étkeztetés biztosításáról 
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mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) mint 

szolgáltatást nyújtó – képviseli Hegedűs Ferenc polgármester, másrészt, mint ellátást igénybe vevő: 

Név: ....................................................................................  

Születési név:  .....................................................................  

Anyja neve: .........................................................................  

Születési hely, idő: ..............................................................  

TAJ szám: ............................................................................  

Lakcím: ................................................................................  

Szám alatti lakos (továbbiakban ellátott) illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, 

Név: ....................................................................................  

Születési név: ......................................................................  

Anyja neve: .........................................................................  

Születési hely, idő: ..............................................................  

Lakcím: ................................................................................  

(továbbiakban törvényes képviselő) között, az alulírott helyen és az alábbi feltételekkel: 

 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást igénybevevő ……………..-én beadott, …………….. 

számú kérelme alapján a szolgáltató az étkeztetést …………….. időponttól,  

…………………………… településen ………………………….határozatlan időtartamra biztosítja. 

 

A Szolgáltató, az étkezést (egyszeri meleg ebéd), az igénybevevő kérése szerint: helyben 

fogyasztással, elvitellel/ lakásra szállítással biztosítja. 

 

A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 

 

 

Intézményi térítési díj 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 114. §-a 
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.  
Rétság Város Önkormányzat konyhája által előállított napi egyszeri meleg étel 
önköltsége: (555),-Ft.  
Az étkezés intézményi térítési díja, melyet a szolgáltatást fenntartó önkormányzat 
évente egyszer állapít meg, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözete.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (II.26.) önkormányzati 
rendelete alapján az étkeztetés intézményi térítési díja : (…..),-Ft/fő/nap. 

 
 
Személyi térítési díj 

A szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – személyi térítési díjának megállapításánál az 
1993. évi III. törvény 116.§ (1) bekezdése szerint értelmében a szolgáltatást igénybe 
vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban 
egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell megvizsgálni. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a 
szociálisan rászorult igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének, kiskorú 
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át.  
A térítési díj felülvizsgálata évente két alkalommal történhet, melynek során a Szolgáltató köteles 

értesíteni a szolgáltatást igénybe vevőt, a megállapított új személyi térítési díj összegéről. 

A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj 
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új 
személyi térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot 
megelőző időszakra.          
Ha a jogosult az ellátást betegség, vagy más okból nem kívánja igénybe venni, a 
távolmaradást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell 
jelentenie. 
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a 

távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás 

idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 

 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogosult az étkezés igénybe vételéért, Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete, illetve a Szociális 
törvény alapján számított személyi térítési díjat egy összegben tárgyhót követő hónap 15-ig  
Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) Pénztárába, vagy a 11741031-15451615 

számú számlájára megfizetni. 

 

A személyi térítési díj összege a megállapodás megkötésének időpontjában, a Képviselő-
testület rendelete szerint: 

       

                                  ebéd:     ….. Ft/nap (bruttó …… Ft)  

   kiszállítás                   ……… Ft/nap (bruttó  ……Ft) 

  

A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vett rendszeres havi jövedelem, kiskorú 
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem: ……………………..Ft. 
 

 

Az ellátás megszűnése: 
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• A megállapodásban rögzített ellátás megszűnik: 
 

- a kötelező önkormányzati feladat más szerv részére történő átadásával, 
- az ellátott halálával, 
- a határozott idejű szolgáltatás esetén, a megjelölt időtartam lejártával, 
- a jogosult intézménybe történő elhelyezése esetén, 
- a jogosult illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján, 
- a szolgáltatást igénybe vevő két havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 

nem tesz eleget és tartozását a szolgáltató felszólítását követően sem rendezi 
 

Az ellátás megszüntetéséről a szolgáltató írásos értesítést küld. 

Felmondási idő 15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 

meghatározott időponttól kéri az ellátás megszüntetését. 

Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult illetve törvényes 

képviselője nem ért egyet az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szolgáltatóhoz 

fordulhat. 

 

Panaszok kezelésér ől 
 

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával a szolgáltatóhoz fordulhat. Amennyiben az 

ügyintéző a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az 

igénylő a Szociális Bizottsághoz fordulhat.  

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják 

rendezni.  

Az ellátottat a panaszai kivizsgálásában az ellátott-jogi képviselő segítheti. 

 

Személyes adatok kezelésér ől 
 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. 

Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló,  2011. évi CXII. 

törvény valamint az 1993. évi III. törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. 

 

Adatváltozások bejelentésér ől  
 

Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban 

beállt változásról 15 napon belül a szolgáltatót értesíteni. 

 

Egyéb rendelkezések 
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E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1993. évi III. törvény, a 

29/1993. (II.17.) sz. Kormányrendelet, a 9/1999. (XI.24.) sz. SZCSM. rendelet és az 1/2000. (I.7.) sz. 

SZCSM rendelet az irányadó. 

 

A felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt - jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Az ellátást igénybe vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy más önkormányzatnál, 

illetve ellátónál a szociális étkezést nem veszi igénybe.  

Dátum: 

 

 

 ___________________________________________________   ________________________  

               Ellátott/ Ellátott törvényes képviselője                                   Polgármester 

 

 

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a vállalkozási szerződést tartalmazó 
határozati javaslatot elfogadja. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                        

                                                         24/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal Rétság illetékességi területén 
közétkeztetés biztosítására megkötött szerződés 4. 
számú mellékletének módosításáról készített 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítását – mely az 
eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a  szerződés-módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 01. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

2. számú módosítása 

 

 
amely létrejött egyrészről a 
Rétság Város Önkormányzata 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Adószám: 15735492-2-12 
Számlaszáma: 11741031-15451615 
Tel.: 35/550-100 
Fax.: 35/350-713 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
(továbbiakban mint Megrendelő) 
 
 
másrészről: 
Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2. 
Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828 
Adószám: 22944386-2-42 
Telefon: 06/20/999-6443 
Fax: 06/32/370-406 
Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató 
(továbbiakban mint Vállalkozó) 
 
 
között (továbbiakban együtt: Felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az I. pontban 
megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. 
 
 
 

I. 
ELŐZMÉNYEK 
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A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1) bek. b.) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„ Vállalkozási szerződés Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde 
üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyában. A Megrendelő a Vállalkozót 
hirdette ki az eljárás nyertesének. Felek az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a nyertes ajánlatban foglaltak alapján szerződést kötöttek. 

 

1.) A közétkeztetésre szóló szerződés 4. melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás 
melléklete lép. 

2.) A közétkeztetésre 2015. évben megkötött szerződés további pontjai változatlanul 
fennállnak. 

 

 

Rétság, 2018. ………………………………… 
 
 
 
 
…………………………………………         …………………………………………… 
                       Megrendelő                                                          Vállalkozó  
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4. számú melléklet 

 

A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban 

 

 

Korcsoport Étkezés Nettó 

nyersanyag ktg. 

Nettó eladási 

ár 

Áfa Bruttó eladási 

ár Ft. 

Óvodás Tízórai 68 145 39 184 

Ebéd 163 345 93 438 

Uzsonna 58 123 33 156 

Összesen:  289 613 165 778 

Ált.iskola 7-10 év 

korcsoport 

Tízórai 58 123 33 156 

Ebéd 231 490 132 622 

Uzsonna 53 111 30 141 

Összesen:  342 724 195 919 

Ált.iskola 11-14 

korcsoport 

Ebéd 
252 534 144 678 

Felnőtt ékezés Ebéd 242 512 138 650 

Szociális étkeztetés Ebéd 242 512 138 650 

Szociális étkeztetés 

házhoz szállítás 

 58 58 16 74 

 

 

                                   3.)   Megbízási szerződés és bels ő ellenőrzési terv elfogadása  
             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szintén a januári ülésen El-Hage Judit pályázatát fogadtuk el 
a belső ellenőri tevékenységre. A testületi döntést követően El-Hage Judit elkészítette 
megbízási szerződésének tervezetét, valamint a 2018. évi belső ellenőrzési tervet. 
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A bizottsági ülésen néhány javítás történt az anyagban. A hozzászóló elmondta, hogy tetszik 
neki a terv, ha ez megvalósul, akkor sokkal többet kapunk, mint eddig.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a benyújtott határozati 
javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs? Aki a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          25/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a megbízási szerződés és belső ellenőri 
terv elfogadásáról készített előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, El-
Hage Judittal belső ellenőrzési tevékenységre kötendő 
Megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
2018. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja. 

Határidő: szerződés aláírására 2018. március 12., belső 
ellenőrzési terv végrehajtására 2018. december 31. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
 

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv 

vezetője /jegyző/ felelős – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatók figyelembe vételével – és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 

kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 

költségvetési szerv vezetője /jegyző/ köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés 

működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül 

működő független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az 

ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. 

 

Rétság Város Önkormányzata a belső ellenőrzést külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és 

szakmai gyakorlattal rendelkező, az NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) 

megbízásával látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésében előírt, a belső ellenőrzési 
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vezető feladatkörébe tartozó tevékenységet is. A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed az 

önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre. 

 

A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 

megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső 

kontroll és elellenőrzési eljárásának hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való 

megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és 

elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. 

 

            Rétság Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési ütemterve 

 

1.)   

Ellenőrzés tárgya: 2017. évi normatív állami támogatások elszámolása és 2018. évi igénylése 

Ellenőrzött szerv: 1. sz. Napközi otthonos óvoda 2651 Rétság, Mikszáth u. 6.   

   Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatív állami támogatások igénylése, 

lemondása, nyilvántartása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e 

és a szükséges dokumentumokkal megfelelően alátámasztották-e. 

Ellenőrzés módszere: A vonatkozó dokumentumok, jelentési kötelezettségek az igénylést 

alátámasztó létszámadatok, létszámstatisztika, jogosultság igazolások és 

egyéb dokumentumok vizsgálata. 

Ellenőrizendő időszak: 2017-2018 év. 

Ellenőrzési kapacitás:  20 ellenőrzési nap. 

Ellenőrzés típusa:  Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. március, október  

 

2.) 

Ellenőrzés tárgya: 2017. évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által 

tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése 

Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

                                    Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2017. évi ellenőrzés megállapításaira készített 

Intézkedési tervben foglaltak megvalósultak-e. 

Ellenőrzés módszere: Belső szabályzatok vizsgálata. 

Ellenőrizendő időszak: Az intézkedési tervben megjelölt határidők. 
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Ellenőrzési kapacitás: 15 ellenőrzési nap. 

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés. 

Ellenőrzés ütemezése: 2017. június 

 

3.) 

Ellenőrzés tárgya: Belső szabályozottság vizsgálatának ellenőrzése. 

Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 

                                    Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

                                    Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy rendelkeznek-e a szükséges szabályzatokkal, azok 

jogszabályi megfelelősége. 

Ellenőrzés módszere: Belső szabályzatok vizsgálata. 

Ellenőrizendő időszak:  2018 

Ellenőrzési kapacitás: 15 ellenőrzési nap. 

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés. 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. július. 

 

4.) 

Ellenőrzés tárgya: Rétság Város Önkormányzat költségvetés tervezésének megalapozottsága és 

megvalósulása. 

Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy mennyire volt megalapozott az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetése. A költségvetés I. féléves megvalósulása és az előirányzatok 

alakulása, az esetleges módosítás okai. 

Ellenőrzés módszere: Dokumentumok, nyilvántartások okmányok vizsgálata. 

Ellenőrizendő időszak:  2018. I félév. 

Ellenőrzési kapacitás: 15 ellenőrzési nap 

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. augusztus-szeptember 

 

5.) 

Ellenőrzés tárgya: Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése. 
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Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Városi Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalás folyamata megfelel-e 

jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak. Áthúzódó 

kötelezettségvállalások és azok forrása.  

Ellenőrzés módszere: Dokumentumok, nyilvántartások, kapcsolódó szabályzat és eljárásrend 

vizsgálata. 

Ellenőrizendő időszak: 2018. év. 

Ellenőrzési kapacitás: 10 ellenőrzési nap. 

Ellenőrzés típusa: Rendszer, pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. november  

 

6.) 

Ellenőrzés tárgya: Pénztári folyamatok vizsgálata 

Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Városi Önkormányzat 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a pénztár működése a hatályos jogszabályoknak 

és a belső szabályzatoknak megfelelően működik-e. Érvényesülnek-e az 

utalványozás szabályai és a bizonylati rend. Bankszámla és készpénzkezelés. 

Ellenőrzés módszere: Pénztári folyamatok vizsgálata, nyilvántartások, dokumentumok, bizonylatok 

mintavételes ellenőrzése. 

Ellenőrizendő időszak:  2018. év az ellenőrzés megkezdéséig. 

Ellenőrzési kapacitás: 10 ellenőrzési nap 

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer ellenőrzés. 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. december 

 

Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációk ellenőrzése során a 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a vizsgálatokat lebonyolítani. 

 

 

Megbízási szerződés  

mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) mint Megbízó (a 

továbbiakban: Megbízó), másrészről El-Hage Judit (2658 Horpács, Szabadság út 5.) mint Megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott) között az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. 
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1. A szerződés tárgya és tartalma 

 

1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt tartalommal és feltételekkel 

belső ellenőri tevékenység ellátásával. A Megbízott kijelenti, hogy a belső ellenőri feladatait 

a jelen szerződésben foglaltak szerint legjobb tudása szerint teljesíti. 

1.2. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása magába foglalja a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Bkr.) szerinti belső ellenőrzési feladatait a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 

foglaltak alapján. A belső ellenőri tevékenység kiterjed a nemzetiségi önkormányzatokra is. 

1.3. Jelen szerződésen túl alkalmazandóak a hivatkozott Kormányrendeletben, valamint a 

Megbízó vonatkozó szabályzataiban – így elsősorban a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban – a Megbízott, mint külső erőforrásként alkalmazott belső ellenőr feladat-és 

hatáskörére vonatkozó rendelkezések is. 

1.4. A belső ellenőrzés a Bkr. 2§ b.) pontjában meghatározott tevékenység. 

1.5. A Megbízott belső ellenőri tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a 

magyarországi államháztartási standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett 

módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a Megbízott által jóváhagyott Belső 

Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. 

1.6. A Megbízott köteles a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet felülvizsgálni, és a – jogszabályok vagy 

módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt – szükséges módosítások 

átvezetését kezdeményezni. 

1.7. Megbízott igazolja, hogy a Bkr. 24.§-ában előírt szakmai képesítéssel rendelkezik, jogosult 

arra, hogy belső ellenőri tevékenységet ellásson. A Megbízott igazolja, hogy a költségvetési 

szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról szóló 18/2009. (X.6.) PM 

rendelet szabályainak megfelelően regisztrált, regisztrációs száma: 5115886 

2. A Megbízott kötelességei 

2.1. A Bkr. 21-22. §-ában előírt belső ellenőri feladatok ellátása Rétság Város 
Önkormányzata, továbbá annak szervei és intézményei vonatkozásában. 

2.2. Megbízott feladatait az éves ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően végzi. 
 

3. A Megbízott jogosult  
3.1. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére. 

3.2. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó 

adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt 

készíteni. 
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3.3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban 

vagy szóban információt kérni. 

 

4. A megbízási díj 2018. március 1-től 2018. december 31-ig terjedő időre havi 130 000 Ft, azaz 

Százharmincezer forint, melyet a Megbízott az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok 

teljesítését követően havonta, a tárgy hó 20-ig leszámlázza. 

 

5. A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen 

szerződés érvényességét – akár csak részben – érintené.  

 

6. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik mindazokkal a képességekkel és tapasztalatokkal, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelen szerződés tárgyát képező körben ellássa mindazokat a 

feladatokat, melyeket a Megbízó tőle elvár. 

 

7. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2018. március 1. napjától 2018. december 31. napjáig jön 

létre, azzal, hogy bármely fél jogosult a szerződést 90 napos rendes felmondással megszűntetni. 

 

8. Jelen szerződést Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

 

9. Megbízó által a kapcsolattartásra megjelölt személyek: dr. Varga Tibor jegyző, Fodor Rita Mária 

jegyző általános helyettese 

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény vonatkozó általános részei, valamint a Bkr., az Áht., valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

11. Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Rétság, 2018. március1. 

 

                        Megbízó Megbízott 

 
 

4.) Víziközm ű bérleti-üzemeltetési szerz ődés jóváhagyása II.   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
  

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezt a szerződést már tavaly októberben tárgyalta a Képviselő-
testület. A jóváhagyást követően még néhány ponttal kiegészült a szerződés. Mindhárom 
módosítással egyetértett a Bizottság, és javasolja a bérleti szerződés ebben a formában 
történő elfogadását 6 egyöntetű igen szavazattal. 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozat elfogadását támogatja.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          26/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a DMRV-vel kötendő az ivóvízrendszerre 
és a szennyvízrendszerre vonatkozó bérleti üzemeltetési 
szerződéseket és azt jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező Víziközmű bérleti-
üzemeltetési szerződést aláírja. 

A Képviselő-testület a 237/2017. (X.27.) Kt. határozatot 
a módosítás és ismételt jóváhagyás miatt visszavonja. 

 

Határidő: 2018. március 12., majd folyamatos 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
5.) Árajánlat és Vállalkozási szerz ődés utólagos jóváhagyása  

                   telekalakításra  
                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A január havi ülésen döntött a Testület arról, hogy a volt 
laktanya területén kialakítandó mentőállomás tervezési munkáinak megkezdéséhez 
szükséges telekalakítási munkáit meg kell rendelni Dombai Gábor földmérőtől. A 
megrendeléssel egyidejűleg árajánlatot és szerződés-tervezetet is kértünk. A munka – 
tekintettel az azonnali határidőre elvégzésre került, a szerződés aláírása megtörtént. A 
változási vázrajzban feltüntetésre került egy 788 m2es terület. Erre a területre lehet majd 
tervezni a rétsági mentőállomást. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozat elfogadását támogatja.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          27/2018.(II.23.) KT határozat:  
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az árajánlat és Vállalkozási szerződés 
utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a volt laktanya területén 
megépítendő mentőállomás tervezési munkáinak 
előkészítése érdekében Dombai Gábor geodéta 138.000 
Ft-os árajánlatát elfogadja és Vállalkozási szerződését 
utólag jóváhagyja.  

A telekkialakítási munkák költségét a 2018. évi 
költségvetésben szerepeltetni kell.   

A Képviselő-testület a Dombai Gábor földmérő mérnök 
által a 356/42 és a 356/58 hrsz.-ú földrészletek 
határrendezéséről készített, V-1-2/2018. munkaszámú 
változási vázrajzot jóváhagyja. A megépítendő 
mentőállomás céljára a változási vázrajzon 356/62 hrsz.-
al jelölt, 788 m2 nagyságú területet jelöli ki. 

 

Határidő: 2018. március 12., majd szöveg szerint 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

6.) Zöld város pályázat tervez ői munkáira érkezett árajánlatok  
                  elbírálása  
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A január havi ülésen döntött a Testület arról, hogy a Zöld 
város pályázat tervezői munkáira kell kérni 3 árajánlatot, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
szerződés-tervezetet. Ezek megérkeztek, a legkedvezőbb a Kovaterv ajánlata. A projekt 
költségvetésében a pályázatíró a részletek ismeretében tervekre, tanulmányokra bruttó 
18.669.000 Ft díjat szerepeltetett. A Kovaterv ajánlata ez alatt maradt. A Bizottság 6 
egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          28/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld Város pályázat tervezői munkáira 
érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a pályázat végrehajtása érdekében 
KOVATERV Kft-t bízza meg a tervezési munkák 
elvégzésére.  
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 

 

 

Megbízó:   
Rétság Város Önkormányzata 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 

Megbízott Tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 

3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
adósz.: 128941110-2-12 
 

         

A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a továbbiakban, mint Megbízó, 
másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Megbízott Tervező között a mai napon az alábbi 
feltételekkel jött létre: 

 

1./ A Tervező elkészíti a Rétság város által tervezett, a Zöld Város pályázatban megvalósítandó feladatok 
tervezési munkáira tervdokumentációját. A tervezés az alábbi területekre és terv elemekre terjed ki a hozzájuk 
tartozó tervezési díj részösszegekkel: 

 

1. A részletes tervezési programot alátámasztó döntéselőkészítő vázlatterv: 
1.650.000.- Ft+27% áfa 

 

határidő: szerződéskötéstől számított 45 nap.  

 

2. Tervezési program szerinti területeken a vonatkozó hatósági előírások szerinti engedélyezési 
dokumentációk elkészítése:  

5.000.000.- Ft+27% áfa 
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határidő: szerződéskötéstől számított 90 nap. 

 

3. Tervezési program szerinti területeket és építményeket illetően közbeszerzésre alkalmas kiviteli 
tervdokumentáció készítése a teljes pályázati program megvalósításához szükséges valamennyi 
szakági tervvel: 

8.000.000.- Ft+27% áfa 

 

határidő: szerződéskötéstől számított 135 nap. 

 

 

2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi: 

- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat,a tervezési területekre vonatkozó földhivatali adatokat 

 

3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és jogi szabályozás 
betartása mellett kidolgozza a dokumentációkat az előzetesen egyeztetett helyekre. 

 

4./ A dokumentációk tartalma:  

Válatterv: a döntéshez szükséges tartalmú M 1:200-as léptékű tervek, műszaki leírás az akcióterületek 
fejlesztéséről és tervezői költségbecslés. 

Engedélyezési tervek: a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelő tartalmú dokumentációk a jóváhagyott 
tervezési program megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez. M 1:100-as léptékű 
tervek, műszaki leírások, kiegészítő terviratok, előzetes egyezetések jegyzőkönyvei. 

 

Kiviteli terv: a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelő tartalmú dokumentációk a jóváhagyott és engedélyezett 
tervezési program megvalósításához szükséges közbeszerzésre alkalmas tervdokumentációk. M 1:50-es (kiviteli) 
léptékű tervek, műszaki leírások, kiegészítő terviratok, költség kiírás. 

 

5./ A dokumentáció példányszáma: 

A dokumentációk minden tervfázisban 5 példányban készülnek papír és digitális adathordozón, minden további, a 
megrendelő kérésére készített példány külön megállapodás szerint. Az eljárási költségek a megbízót terhelik. 

 

6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációkat közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, 
az átvétel igazolásával teljesíti. A teljesítés során az egyes részfeladatok teljesítése is lehetséges az 1. pontban 
részletezett megosztás szerint. 

 

7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:  

A teljesítési véghatáridő a szerződéskötéstől számított 135 nap. 
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8./ A teljes tervezési díj:  14.650.000.- Ft+ 3.955.500.- Ft (27% áfa)= bruttó 18.605.500.- Ft 

 

 

A tervezési díj az egyes dokumentációk átadását követően, ill. a részteljesítéseket követően, átutalással kerül 
kifizetésre a Tervező 10404072-40721741 számú bankszámlájára 8 napon belül. 

 

9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a szerződő felek külön 
megállapodása szerint kerül kifizetésre. 

 

10./A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely 
szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának minősülnek, azokat 
a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át. 

 

11./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak. 

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. 

 

 

Rétság, 2018. ………………………………….. 

 

 

     Kovács Miklós                                             Hegedűs Ferenc         

         ügyvezető igazgató                         polgármester 

      KOVATERV Kft    Rétság Város Önkormányzata 

 

7.) Zöld város pályázat közbeszerzéseire érkezett á rajánlatok 
elbírálása  

                                                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Testület szintén a januári ülésen döntött arról, hogy a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítására 3 árajánlatot, illetve szerződés-tervezetet kell kérni. 
Ezek szintén megérkeztek. A legkedvezőbb ajánlat a Márkus és Társai Kft-től érkezett, 
4.572.000 Ft. A pályázatíró a közbeszerzési eljárások és a részletek ismeretében bruttó 
4.635.500 Ft díjat szerepeltetett. Az ajánlat ez alatt maradt. A projekt költségvetése ezzel az 
összeggel került elfogadásra. A költségvetési korlátnak egyedül ez a cég felel meg, a másik 
kettő felette volt. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen és 2 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          29/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld Város pályázat közbeszerzéseire 
érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a pályázat végrehajtása érdekében 
a Márkus és társai Kft. közbeszerzési tanácsadót bízza 
meg a közbeszerzési munkák elvégzésére.  

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

t e r v e z e t  

 

amely létrejött egyrészről, mint  
 
Rétság Város Önkormányzata  

Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.                                               

adószám: 15735492-2-12 

számlaszáma: 11741031-15451615-00000000 

képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 

 (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről, mint 

Márkus és társai Kft 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 
Cégjegyzékszáma:12-09-005186 
Adóigazgatási száma: 13930835-2-12 
Bankszámlaszáma: 10700220-44115007-51100005 
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Képviseli: Márkus Pál ügyvezető   
(a továbbiakban: Megbízott)  
együttesen: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel: 
 

 

 

 

I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA  

 

A Rétság, „Zöld Város” tárgyú projektben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátása, a közbeszerzési eljárás(ok) komplett lebonyolítása.  

 

II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI 

 

1. A Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) és a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Megbízó közbeszerzési szabályzatában 

foglaltak figyelembevételével az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat 

köteles - az adott közbeszerzési eljárás(ok) során - ellátni: 

- közreműködés az eljárás előkészítésében, 

- az eljáráshoz kapcsolódó (amennyiben releváns) összefoglaló tájékoztató(k) közzététele a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján, 

- az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetének elkészítése a Megbízó 

által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (műszaki leírások, tervdokumentációk) 

alapján,  

- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában, 

- adott esetben a kiegészítő tájékoztatás(ok) összeállítása, 

- a bontási eljárás előkészítése, lebonyolítása, bontási jegyzőkönyv összeállítása, 

- ajánlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata, 

- adott esetben hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések előkészítése, 

- a bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 

- az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés elkészítése, 

- a Kbt-ben előírt dokumentumok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Adatbázisban (KAB),  

- közreműködés a szerződéskötés során,  

- az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzététele  
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- közreműködés az esetleges előzetes vitarendezés, illetve jogorvoslati eljárás során. 

 

2. A Megbízott feladatát képezi továbbá: 

- az esetleges szerződés módosítások esetén szakmai tanácsadás, illetve a szerződés módosításáról 

szóló hirdetmény(ek) elkészítése és közzététele, 

- a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Adatbázisban. 

Ennek megfelelően a Megbízottnak a Megbízó rendelkezésére kell állnia.  

 

3. A Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások lefolytatása 

is, amennyiben az a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy tevékenység eredményeként áll elő. 

 

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megbízott részére 
a hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint - legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás 
tervezett indítása előtt 20 nappal - a megbízás teljesítéséhez szükséges mindazon iratokat, 
dokumentumokat (műszaki leírások, ajánlati vagy kiviteli tervdokumentációk), amelyek a 
feladatainak ellátásához szükségesek. 

 

2. Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a munka során 
készült dokumentumokat bizalmasan kezelni. 

 

3. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. 
 

4. Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a fentieken 
túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni. 

 

5. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles 
eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. 

 

6. Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás 
tekintetében lényeges változásról, döntésről. 

 

7. A Felek rögzítik, hogy a kommunikációjuk, és az egyes feladatok elvégzése során az 

elektronikus kapcsolatot részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás 

elektronikus formátumban történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 

kinyomtatásra. 

 

 

IV. A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE 
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1. Megbízott általános polgári jogi felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben szakszerűtlen 
eljárása, illetve tanácsa folytán - amely a Megbízott felelősségi körén belüli jogszabálysértés, 
illetőleg mulasztás miatt történt - a Közbeszerzési Döntőbizottság és/vagy bíróság az eljárás 
eredménytelenségét, vagy érvénytelenségét, vagy az eljárás jogsértő jellegét határozatában 
kimondja. 

 

Megbízott felelőssége kiterjed - az előző pontban foglaltak fennállása esetén – valamennyi 

bizonyíthatóan Megbízottnak felróható okból történt esetleges bírságra vonatkozóan.  

 

2. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és a vonatkozó jogszabály által előírt 
felelősségbiztosítással. 
 

3. Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen utasítása esetén erre írásban figyelmeztetni, illetve 
- amennyiben erről hitelt érdemlően tudomást szerez - annak szakszerűtlen voltára figyelmét 
felhívni. 
 

V. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Megbízási díj: A megbízási díj nettó összege rögzített átalány ár, mely a szerződés teljesítése 
során és időtartamán belül nem változtatható. 
 

Megbízási díj: 3.600.000.- Ft + 27 % Á F A,  

azaz: Négymillió-ötszázhetvenkétezer forint. 

 

 

2.  A Megbízott a szerződés teljeskörű teljesítését követően nyújthatja be számláját. Rész-számla 

benyújtására a szerződésben nincs mód. 

 

3. Megbízott a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás – Összegezés az ajánlatok 

elbírálásáról – megküldésével teljesít, ezt követően jogosult a teljesítésigazolás kiállítására. 

 

4. A megbízási díj magában foglalja – az esetleges szerződésmódosítással összefüggő hirdetmény(ek) 

ellenőrzési díjának megfizetésén kívül - a Megbízott szerződésszerű teljesítésével szükségszerűen 

felmerülő valamennyi költséget. 

 

5. Az eljárások lezárása után Megbízó - a teljesítés igazolását követően - a Megbízott által 

szabályszerűen kiállított és benyújtott számlát, annak kézhezvételét követően 15 napon belül 

átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott 10700220-44115007-51100005 számú 

bankszámlájára. 
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6. A Megbízott a számlák kiegyenlítését követően is térítésmentesen látja el a jelen szerződés II.2, 3. 

pontjában meghatározott feladatokat.  

 

VI. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

 

1. A megbízási szerződés időbeli hatálya a szerződés aláírásától - a jelen szerződés I. pontjában 
meghatározott - közbeszerzési eljárás(ok) befejezéséig tart, illetve a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötött szerződés esetleges módosítása esetén azok aláírását követően a 
szerződésmódosításról közzéteendő hirdetmény(ek) megjelentetéséig.  

 

2. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 
 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos 
szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a II. és III. fejezetekben 
megjelölt megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a IV. 
fejezet rendelkezéseinek felróható megsértése. 

 

4. Bármely szerződő Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes 
felmondás) 30 napos határidővel a szerződést felmondani. 

 

5. Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi 
szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-
átvételében. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét a 
számlában jogosult érvényesíteni. 

 

6. A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

 

VI. KAPCSOLATTARTÁS 

 

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak: 
 

Megbízó részéről nyilatkozatételre és képviseletre:  

            Név: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tel: 30/940 50 74 

E-mail: polgrmester@retsag.hu 

 

Ügyintézésre: 

            Név: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Tel: 35/550-100 
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E-mail: hivatal@retsag.hu 

 

Megbízott részéről:   

Márkus Pál ügyvezető 

Tel.: 32/512-100; 30/535-0144 

Fax: 32/412-100 

E-mail: markus@chello.hu 

Szerződő felek a kapcsolattartásért felelős személyekben bekövetkező változásról kötelesek egymást 
3 munkanapon belül írásban tájékoztatni. 
 

 
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, hogy a Kbt-ben részletezett 

összeférhetetlenségi körülmények személyével szemben nem állnak fenn. 
 

2. A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt köteles a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók - a Közbeszerzési Hatóság által vezetett - névjegyzékében való szerepeltetését 
biztosítani.  
Megbízott részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Neve: Márkus Pál 
Lajstromszáma:00385 

 
3. Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával egyben büntetőjogi és polgári jogi 

felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 
 

4. Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban tárgyalás 
útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek eredményre, úgy 
felek a megbízási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán létrejött valamennyi 
jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a 
Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére 

(típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen 
adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, 
nyilvános és ilyenként a Megbízó részéről nyilvánosságra hozandó. 
 

6. Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban 
érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben 
az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a 
szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. 
Szerződő felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy 
beleegyezés csak írásban (a másik félhez intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail 
üzenet útján) érvényes és joghatályos. 
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7. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 
Rétság, 2018. február …. 

 

……………………………………… 

Hegedűs Ferenc polgármester  

Megbízó 

……………………………………… 

                  Márkus Pál ügyvezető 

 Megbízott  

 
8.)  Árajánlat elfogadása m űszaki lebonyolításra (Zöld város  

            pályázat)  
                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A december 15-ei ülésen tárgyaltuk első alkalommal a Zöld 
város pályázat előkészítéséről szóló előterjesztést. Akkor az a döntés született, hogy a város 
részéről legyen egy személy, aki a pályázat megvalósítását segíti. Árajánlatot kellett kérni 
Majoros Sándortól, aki a Városrehabilitációs pályázat kapcsán műszaki ellenőrként 
tevékenykedett. Munkájával mindenki elégedett volt. Megérkezett az árajánlat és a hozzá 
tartozó megbízási szerződés tervezet. Ennek a pontosítása megtörtént a bizottsági ülésen. 
Tekintettel arra, hogy itt közel 3 éves feladatról van szó, és a vállalási ár az egész 
megvalósulási időszakot tartalmazza, elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság a vállalási árat és a megbízási szerződés tervezetet is a 
Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e?  
Én annyit szeretnék elmondani, hogy talán a műszaki ügyintéző nem került volna annyi 
pénzbe, mint az előző napirendben szereplő ár, és az itt szereplő ár. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A műszaki ügyintéző egy régebbi téma. Azt gondolom, hogy 
ezzel az úrral jól járunk. Egy műszaki ügyintézőnél ez az ember valószínűleg képzettebb. 
Műszakilag nagyon otthon van, sokkal jobban el tudja végezni ezt a munkát, mint egy felvett 
műszaki ügyintéző. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban azt gondolom, hogy mindig van 
olcsóbb ajánlat. Olcsó húsnak híg a leve, szokták mondani. A pályázatíró kiszámolta, hogy 
erre a feladatra mennyi pénzt kell elkölteni. Ha az ajánlat ez alatt marad, akkor az a 
városnak semmilyen hátrányt nem jelent.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Folytatva ezt a gondolatsort, az elérhető legjobb műszaki 
ügyintézőt fogod kapni Majoros Sándor személyében. Ő egy karakán, normális és a 
szakmáját nagyon értő szakember. Tanúja voltam annak a munkának, amit ő végzett. Teljes 
mellszélességgel képviselte a város érdekeit. Első ránézésre ez az összeg soknak tűnik, de 
egy ekkora programban ez arányos, és 3 évig fog dolgozni. A műszaki ügyintéző bére is 
körülbelül ennyire jönne ki. Biztos vagyok benne, hogy Majoros úr éjjel-nappal rendelkezésre 
fog állni, biztos vagyok benne, hogy dolgozni fog. A pályázatírók pedig nem véletlenül 
állítanak be ekkora összegeket a feladatokra. Eddig mindig életközeli árakat találtak ki, ezt 
már megtapasztaltuk.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A te időszakodban Szokolai Laci töredékéért dolgozott, és 
nem volt a munkájában kifogás.  
Az elmúlt beruházásokban is nagyon sok pénzt meg lehetett volna spórolni a műszaki 
ügyintéző alkalmazásával. Nem becsülöm le ezzel az úr munkáját, nem ismerem, ti 
dolgoztatok vele. 
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Mezőfi Zoltán  alpolgármester: A műszaki ügyintéző és a kivitelező nem ugyanaz. Szokolai 
László milliós tételekért dolgozott, ezt vissza lehet keresni.  
 
Jávorka János  képviselő: Úgy gondolom, hogy Rétság Város Képviselő-testülete mindegyik 
időszakban a beérkezett ajánlatokból mindig a legjobbat igyekezett kiválasztani. Azok a 
közbeszerzési eljárások, amit a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a 
Márkus és Társai Kft elvégzett, az ellen semmiféle kifogást nem emelt senki. A magam 
részéről azt látom garantáltnak, ha olyan céget bízunk meg, aki minden szempontból eleget 
tesz a törvényes feltételeknek és a jogszabályoknak. Majoros úr szerintem is 
lelkiismeretesen dolgozott, bízom benne, hogy most sem fogunk csalódni benne.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nem a szakmaiságát becsülöm le az úrnak, csak az 
Önkormányzat érdekeit igyekszem szem előtt tartani.  
 
Girasek Károly PVB tag: Egy fél mondatot muszáj hozzátenni, ha nem akarjuk 
félretájékoztatni a lakosságot. A közbeszerzési eljárás teljes összegét fizeti a pályázat. Ha az 
olcsóbb variációt választjuk, akkor sem tudjuk lehívni a fennmaradó összeget, azt nem lehet 
másra használni. Az lenne nagyon drága, ha egy olcsóbb szakember nem olyan szemmel 
látná el a feladatot, mint a Majoros úr, és visszafizetések, plusz költségek jelennének meg.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Azt ennél az asztalnál nem tudjuk eldönteni, hogy mit hova 
lehet átcsoportosítani, bízzuk ezt a pályázatírókra. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs egyéb vélemény, kérem szavazzon, aki a 
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen és 2 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta 
alábbi határozatát. 

                                                       

                                                          30/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld város pályázat műszaki 
lebonyolítására kért árajánlat elfogadásáról készített 
előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület Majoros Sándor egyéni vállalkozó 
10.600.000 Ft-os árajánlatát, mely a projekt teljes 
megvalósulási időszakára szól, elfogadja.  

A vállalkozói díjat a 2018-2020. évi költségvetésekben a 
megvalósulás üteme szerint biztosítani kell. A 2018. évi 
költségvetésben a 3.900.000 Ft vállalkozói díjat 
ütemezni kell. 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megbízási szerződést elfogadja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

amely létrejött egyrészről  

Név: RÉTSÁG Város Önkormányzata, Adószám: 15735492-2-12 

Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  

Számlavezető neve: OTP BANK 

Számlaszám: 11741031-15451615-00000000 

Képviseli: Hegedűs Ferenc Polgármester 

továbbiakban mint „Megbízó” 

 

másrészről az  

Székhely:  Majoros Sándor Egyéni Vállalkozó , Adószám: 73002149-1-32,  

MN-i Építész kamarai szám: ME-É-12-0042; NŰJ szám: 188675377 

Nyilvántartási szám: 18693088 

továbbiakban mint „Megbízott’ 

(továbbiakban együttesen „Felek’)  

között 2016.10.05.-án az alábbiak szerint: 

 

Megbízó igénye arra irányul, hogy Megbízott biztosítsa a Megbízó tulajdonában  lévő, természetben a 
Rétság belterülethez tartozó  – 412/20; 379;  209/6; 190/4; 209/10; 190/3;202/2; 388; 209/7; 190/1; 
209/4; 134/37; 209/5; 209/3; 190/2 hrsz-ú  ingatlanon (továbbiakban ’Ingatlan’) megvalósítandó A. -
Zöld Város  kialakítása 36000 m2-en 

                                  B. Piac, piac csarnok létesítés  és terület megújítása  

                                      valamint kapcsolódó járulékos  munkák parkolók , csapadék és belvíz elvezetés, 
szükséges közmű kiépítések  stb.(továbbiakban “Project’) megvalósításához szükséges menedzseri, 
„bonyolítói”  feladatok  ellátását a jelen Megbízási Szerződésben rögzített feltételek szerint. 
 
A jelen okirattal a szerződő Felek tanúsítják és kijelentik, hogy egymás között a 
következőkben állapodnak meg: 
 
1. Megbízás tárgya 

Megbízó a jelen szerződésben megfogalmazott feltételek alapján megbízza Megbízottat a Megbízó 
tulajdonában lévő Ingatlanokon, a fentiekben leirt TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 Project 
megvalósításához szükséges menedzseri feladatainak ellátásával, amely megbízást a Megbízott 
elfogadja. 
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2.  Megbízott által ellátott feladatok 

2.1. Tervezés folyamán ellátott feladatok 

- részt vesz az építés helyének, a teleknek a kiválasztásában, szükség szerint gondoskodik a telek 

alakításával kapcsolatos településrendezési eszközöknek való megfelelésről vagy a települési 

önkormányzatnál településrendezési szerződéssel kezdeményezi azok módosítását, 

kezdeményezi szükség szerint a telekalakítási hatósági eljárásokat vagy földügyi igazgatási 

eljárásokat, közreműködik a szükséges engedélyek beszerzésében, ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéshez szükséges jogi ügyleteket intéz az építtető nevében, 

     - intézi a tervezővel közösen a tervezési feladatokat, megvizsgálja a referenciákat, és    

         jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztását segíti.  

       - részt vesz a tervezési program kialakításában és javaslatot tesz a tervezési szerződés,         

       megkötésére, vagy az építtetői igényekre a tervezői művezetés biztosítására. 

       -  A javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. 

       - A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megtörténtének és az    

         üzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének ellenőrzése. 

       - Az építtetőnek segítséget ad az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez,         

         megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzésében 

       - Intézi a kivitelező kiválasztását, megvizsgálja a referenciákat, vagy jogszabályi előírás  

          esetén az erre irányuló közbeszerzési eljárást készíti elő  

       - Közreműködik az építési beruházás ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívásának,     

         dokumentációjának összeállításában, kiegészítő tájékoztatás megadásában, továbbá az  

         ajánlatok értékelésében, 

       - Gondoskodik a kivitelezési dokumentáció meglétéről,  

        - Segítséget nyújt  az építtetőnek a kivitelezésre irányuló szerződés megkötésében 

        - Intézi az építési műszaki ellenőr kiválasztását, megvizsgálja a referenciákat és az  

         építtető felé javaslatot tesz a szerződést megkötésére az építési műszaki ellenőrrel és a  

         kivitelezési folyamat egyéb szereplőjével, 

       - Részt vesz az építési munkaterület kiválasztásában, az elektronikus építési naplóba  
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         rögzítetten gondoskodik az építési munkaterület biztosításáról és birtokbaadásáról a  

         kivitelező részére, 

       - Gondoskodik az építtető által vállalt szolgáltatások biztosításáról, 

- Részt vesz az árviták és a teljesítéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos viták    

  rendezésében,műszaki-minőségi tanácsadást biztosít, 

      - Előkészíti az építtető beruházással kapcsolatos döntéseit, 

      - Javaslattal él  Megbízó felé az átadás-átvételi eljárás lezárására. 

 

     - Koordinálja, szervezi, bonyolítja, felügyeli a beruházási folyamatot a tervezéstől a  

       használatbavételig. 

3. Személyi feltételek 

Megbízott az előzőekben részletezett feladatokat megfelelő tapasztalattal és jogosultsággal rendelkező 
szakági szakmagyakorlóként végzi. Megbízott nem  rendelkezik intézkedési jogkörrel. 

Megbízott adatai : Majoros Sándor 

                              e-mail: ms.quadrat@chello.hu 

                              tel/fax: 06-32-511714, 

                                          +3630-2998737 

Megbízó kapcsolattartója: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

                               e-mail: hivatal@retsag.hu 

                              tel/fax: 35/550-100 

                                           
4. A Megbízó által biztosított szolgáltatások 

• Az építési jogosultság biztosítása. 

• Beruházói felelősségi körbe tartozó döntések (műszaki megoldások, tervdokumentációk, 
költségtervek jóváhagyása, vállalkozási feltételek véglegesítése, szerződések megkötése, 
közvetlen beszállítók ütemtervhez igazodó koordinálása, stb.) meghozatala a projekt megva-
lósításának ütemezéséhez igazodva 

• Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges Megbízói adatszolgáltatások, dokumentumok, 
dokumentációk biztosítása (a hazai hatóságok, vállalkozók stb. részére szolgáltatandó do-
kumentumok nyelve magyar). 

• Megbízott felkérésére Megbízó részvétele a személyes bekapcsolódását igénylő minden 
megbeszélésen, konzultáción, tervbírálaton és átadása mindazon adatoknak, amelyeket a 
Megbízott igényel, és amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek. 

• Megbízó által a Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalások, döntések, jóváhagyások 
biztosítása az előterjesztéstől számított 2 napon belül. 
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5. Megbízási díj 

A megbízotti feladatok ellátásának fedezetéül szolgáló megbízási díjat Megbízott a beruházás  
pénzügyi lezárásáig , a szerződés  1 számú melléklete  szerint jogosult számlázni,  

összesen 10 600 000 Ft nettó értéken. 

 

Megbízó Megbízott jogos számlaköveteléseit a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül 
átutalással egyenlíti ki. 
 
6. Megbízás időtartama és határidők 

Jelen Megbízási Szerződésben rögzített feladatokat 2018. 03.01 naptól, a beruházás pénzügyi 
lezárásának időpontjáig látja el.  A lezárás várható időpontja: 2020.05.30. 
 
7. Egyéb feltételek és kikötések 

Megbízott saját hatáskörében hozott döntésekért felelősséget és garanciát vállal. 

A tervezési és kivitelezési munkákat a magyar szabványok előírásainak megfelelően kell elvégezni. 

Megbízott a jelen szerződés alapján ráháruló feladatok teljesítéséhez Megbízó hozzájárulásával és a 
plusz  díjazás  fejében közreműködőt vehet igénybe, kinek magatartásáért, mint sajátjáért felel.  

Ha Megbízott szükségesnek tartja módosítások kezdeményezését, amelyek a beruházást befolyásolják, 
azt köteles a Megbízóval előzetesen jóváhagyatni. 

Megbízó jelen szerződést 5 napi felmondási határidővel indoklás nélkül írásban felmondhatja. A 
felmondási időre a Megbízottat díj illeti meg. 

Jelen Megbízási Szerződés bekövetkezett felmondása után Megbízott tartozik Megbízó részére minden, 
a beruházás folytatásához szükséges munkadokumentációt költségmentesen kiszolgáltatni. Ezen 
kiszolgáltatási igénnyel szemben Megbízottat nem illeti meg visszatartás joga. 

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján szüneteltetésre, vagy leállításra 
kerül, úgy Megbízott jogosult az addig elvégzett tevékenységeknek ellenértékét a jelen Megbízási 
Szerződésben rögzített elszámolási elvek alapján elszámolni. Ilyen eset bekövetkezése esetén Felek a 
jelen szerződésben foglaltak végrehajtását szüneteltetik, és a beruházás újraindítása esetén a szerződést 
a folytatás körülményeinek megfelelően aktualizálják és módosítják.. 

A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

Jelen Megbízási Szerződés teljes körű megállapodást testesít meg és erősebb minden szóbeli, vagy 
írásos értelmezésnél, javaslatnál, vagy közlésnél, amely a Felek által, vagy javukra történt illetve 
történik. 

Felek megállapodnak, hogy jelen Megbízási Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket elsősorban egymás közötti megállapodással kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége 
esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek 
alávetik magukat a Nógrád Megyei Törvényszéknek. Az eljárás nyelve a magyar. 

A jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
írták alá. 
 

- kmf- 
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…………………………….                                                                               ………………………… 

                    Megbízó képviselője                                                                           Megbízott 

 

 

 

 

Megbízási Díj Számlázási ütemterve 

 1. számú melléklet  

sorszám számla dátum nettó összege Megjegyzés 

1. I. résszámla 2018.06.30. 1 300 000  

2. II. résszámla 2018.09.30. 1 300 000  

3. III. résszámla 2018.12.30. 1 300 000  

4. IV. résszámla 2019.03.31. 1 100 000  

5. V. résszámla 2019.06.30. 1 100 000  

6. VI. résszámla 2019.09.30. 1 100 000  

7. VII. résszámla 2019.12.30. 1 100 000  

8. VIII. résszámla 2020. 03.31. 1 200 000  

9. Végszámla 2020.05.30. 1 100 000  

  összesen: 10 600 000  

     

 
 
 

9.)  Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének    
      engedélyezése  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az Önkormányzatnál február 28-án lejár a hosszabb idejű 
közfoglalkoztatási program szerződése. A Járási Hivatal Munkaügyi kirendeltségének 
tájékoztatása alapján lehetőség van pályázni hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
támogatására. A támogatás időtartama maximum 4 hónap lehet. Ez március 1 – június 30-ig 
tart. A bér- és járuléktámogatás 100%-os.  
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A Bizottság – természetesen - 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          31/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás hatósági 
szerződés megkötésének tárgyában készült 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 100%-os állami 
támogatás mellett, 2018.03.01-tól 06.30-ig, 20 fő 
közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági 
szerződést aláírja. 

Határidő: 2018. március 01. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

10.)  Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés-  
 tervezet jóváhagyása  

                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A tavaly szeptemberi ülésünkön Walter Károly szakértő 
véleménye alapján tulajdonosi hozzájárulást adott a Képviselő-testület a Rákóczi út és Zrínyi 
utca kereszteződésében lévő 1 db körülbelül 80 éves kőrisfa kivágásához. Az akkori döntés 
értelmében szakvállalkozótól árajánlatot kellett kérni. Egy ajánlat érkezett. Haffner János 
110.000 Ft-ért vállalja a fa kivágását. Előzetes egyeztetések alapján a kivágásra szombati 
napon 14 órától vasárnap 22 óráig kell sort keríteni. Ebben az időszakban ugyanis kisebb a 
gépjármű forgalom.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban kisebb vita alakult ki. Volt olyan tag, aki azt fejtegette, 
hogy nem a vállalkozónak kellene, hogy mi fizessünk, hanem a vállalkozónak kellene 
fizetnie, mert ez egy értékes fa, ami például bútoranyagnak felhasználható. A hasznos 
részeket tárolni kellene, és a későbbiekben ezeket értékesíteni.  
A másik vélemény az volt, hogy az árajánlatot megnézve az elfogadhatónak és kedvezőnek 
tűnik. Kifejtette még a hozzászóló, hogy az Önkormányzat nincs berendezkedve arra, hogy a 
fa részeit megfelelő szakértelemmel tárolja, kezelje és utána hasznosítsa.  
A vitában még felmerült, hogy a mai ülésen tárgyalt másik fával egy időben kellene kivágatni, 
erről egyeztetni kell a vállalkozóval. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e. 
A lakókat természetesen kiértesíti az Önkormányzat, a Rendőrségnek is be kell jelenteni, és 
a Polgárőrök is ígéretet tettek, hogy segédkeznek a forgalom irányításban.  
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A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Ez egy nagyon veszélyes munkakör, ahol ez az árajánlat 
nagyon alacsony.  
Amikor a Bizottsági ülésen elhangzik egy vélemény, ami jó színben tünteti fel azt a bizottsági 
tagot, akkor a neve is elhangzik. Szerintem amikor balgaság hangzik el, akkor is nyugodtan 
mondjuk el. Most Girasek Károly mondta azt, hogy a fát el kellene adni, és még a 
vállalkozónak kellene fizetnie. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Összefoglalóban nem szoktam neveket említeni, kivétel a 
költségvetés összeállítása.  
 
Girasek Károly  PVB tag: Azt gondolom, hogy a bizottsági vitában sokféle vélemény 
elhangozhat. A szavazásnál majd eldönti a Bizottság, hogy ki mire szavaz.  
Nem egészen úgy hangzott el a véleményem, ahogy itt idézték. Azt mondtam, hogy bizonyos 
esetekben vannak olyan vállalkozások, akik végig járják a településeket, a tulajdonostól 
elkérik és pénzt fizetnek a hasznosítható fa kivágásáért. 
Elég furcsának tartom, hogy megint elkezdődik a személyeskedés.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem 
szavazzon!  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          32/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a fakivágásra érkezett árajánlat 
elbírálásáról és szerződés-tervezet jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület Haffner János vállalkozó 110.000 
Ft-os árajánlatát elfogadja a Rákóczi út – Zrínyi utca 
kereszteződésénél lévő 1 db, kb. 80 éves kőrisfa 
kivágására. 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
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-tervezet- 

 

 

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (Képviseli: 

Hegedűs Ferenc polgármester) mint Megrendelő, másrészről Haffner János vállalkozó  (Berkenye, 

Rákóczi út 45.)  mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel és tartalommal.  

 

1.) A szerződés tárgya: 1 db az árajánlatban megjelölt veszélyes fa kivágása, a Rákóczi út és a Zrínyi 
utca kereszteződésében, útlezárással szombat 14,00 órától vasárnap 22,00 óráig.  

 

2.) A munkaterület átadásának időpontja:   2018. …………… 
 

A munkavégzés befejezésének időpontja: 2018. …………………… 

A munkaterület lezárásáról a Megrendelő a lakosság részére tájékoztatást ad. 

 

3.) A vállalkozási szerződés összege: 110.000 Ft, azaz egyszáztízezer forint. 
A vállalkozó kijelenti, hogy alanyi jogon áfa mentes.  

 

A vállalkozói díjon felül Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a kivágott fákat felhasználásra 

elszállítsa.  

 

A számlázás módja: Teljesítésigazolást követően 

 

Az elszámolás módja: a vállalási díj a munka elvégzése után, a teljesítésigazolás kölcsönös 

aláírását követően számlázható.  

 

A fizetés módja: 15 napos határidővel, átutalással 

 

 4.)  A Megrendelő hivatalos képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

5.) Vállalkozó a fa kivágás során köteles gondoskodni a  biztonságos, balesetmentes  
munkavégzésről.  

 
 

6.) Vállalkozó teljes anyagi felelősséget vállal a fakivágás során esetlegesen okozott károk 
megtérítésére.  
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7.) Vállalkozó a munkaterületeket a fa kivágását követen megtisztítva köteles átadni Megrendelő 
képviselőjének.  

 

 

8.) A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó 2018. február 06. napon kelt Árajánlata. 

 

 

9.) A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai és annak 
ide vonatkozó szakaszai az irányadóak. 

 

 

Rétság, 2018. február …. 

 

 

 

             ………………………………….                    …………………………………….                                              

                     Megrendelő                                                              Vállalkozó 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rétság, 2018. …………………………… 

 

 

………………………………………………….. 

                   pénzügyi ellenjegyző 

 
 

 
S Z Ü N E T  16.58. – 17.09. óráig. 
 
 
 

11.)  Selejtezési kezdeményezések  
                     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: 2012-13-ban a feladatellátási szerződésekkor eszközöket 
adtunk át az általános iskolának, illetve a járásnak. Ezek használt eszközök voltak. Mindkét 
intézmény vezetője jelezte, hogy selejtezéseket hajtanának végre, melyek érintik az átadott 
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bútorokat és eszközöket. A felsorolt eszközök szerintük nullára íródtak az évek során, és a 
tulajdonosi hozzájárulást a két intézmény vezetője a selejtezések elvégzéséhez, illetve a 
megsemmisítéshez kérte. Gondoskodnának az elszállításról is.  
A bizottsági ülésen kétféle vélemény ütközött. Az egyik szerint alaposabban át kellene nézni 
ezeket az eszközöket, különösen a laptopokat és az elektronikai eszközöket. Szakember 
véleményét kellene kikérni, hogy melyik alkalmas még használatra.  
A másik vélemény szerint a selejtezési bizottság úgyis megállapítja, hogy selejtezhető-e egy 
eszköz.  
A Bizottság a határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          33/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a selejtezési kezdeményezésekről 
készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület szakvélemények csatolását 
követően hozzájárul ahhoz, hogy a Rétsági Általános 
Iskolában és a Rétsági Járási Hivatalban az 
önkormányzat tulajdonában lévő elhasználódott 
eszközök selejtezésre és megsemmisítésre kerüljenek. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

12.)  Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2 018 évi  
   támogatására  

                                               Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport és 
civil szervezetek támogatására, támogatás igénylésre. A munkaterv szerint a márciusi ülésen 
fogunk dönteni a beérkezett pályázatokról. Az előző években minden esetben megállapodást 
is kötöttünk a sport és civil szervezetekkel a támogatás felhasználásáról. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a szervezetek a pénzügyi elszámolásnak eleget tettek. Elkészült a rendelet 
előírásait tartalmazó adatlap, így valamennyi pályázó azonos formátumban, 
összehasonlítható adatokkal, azonos terjedelemben nyújthatja be pályázatát.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a pályázatok kiírását.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki sporttámogatást 
tartalmazó határozat elfogadásával, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          34/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire 
vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2018. évi 
költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg 
terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot 
ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására. 

Pályázati feltételek: 

- Adatlap hiánytalan kitöltése 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket 

az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet 
megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett 
és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen 
folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek, 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be.  
- A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- az egyesületben sportolók létszámát, az 

egyesület tagjainak számát, az előző 
- évben elért eredményeket és a szakmai 

munkáról szóló beszámolót 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének 

számszerűsített adatait (külön kitérve 
- az önkormányzati támogatás felhasználására) 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és 

bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti 

Törvényszék által az egyesület hatályos adatairól 
kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy 
példányát. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 
14. 

 

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, 
valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó 
igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 
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A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri 
Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 

 A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 
2018.” 

 

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor 
jegyzőt. 

 

Határidő:2018. március 12. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki egyetért a nyugdíjas 
klubok támogatását tartalmazó határozat elfogadásával, kérem szavazzon. 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          35/2018.(II.23.) KT határozat: 
 
  

A képviselő-testület 2018.évben is támogatni kívánja a 
helyi nyugdíjas klubok működését. A 2018. évi működés 
támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 

A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2017.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási 

jogcímenként részletezett összegét, felhasználás 
jogcímenkénti tervét. 

- 2017.évi támogatási keret felhasználásáról szóló 
elszámolást 

- 2018.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának 

megjelölésével 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, 

valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat 
érvénytelen, arra támogatás nem állapítható 
meg. 
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A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri 
Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - 
TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2018.” 

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, 
valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó 
igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 

A támogatási igények benyújtásának határideje: 2018. 
március 14. 

A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2018.évi 
költségvetésébe betervezi. Felkéri 

a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének 
lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit értesítse. 

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor 
jegyzőt. 

 

Határidő:  2018. március 12. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki egyetért a civil 
szervezetek támogatását tartalmazó határozat elfogadásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          36/2018.(II.23.) KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018-ban is támogatni kívánja a településen működő 
civil szervezeteket és közösségeket, ezért az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe tervezett 
támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott 
feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése 
céljára. 

Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, 
melyek alapokmányuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve 
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programjaik megvalósításával a város kulturális 
és közösségi életét segítik elő; 

- a 2017. évben igénybe vett támogatással 
elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy 
időben elszámolnak, 

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és 
tevékenységüket itt végzik, 
 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

Adatlap hiánytalan kitöltése 

- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért 

eredményeket és a szakmai munkáról szóló 
beszámolót, 

- az előző év gazdálkodási tevékenységének 
számszerűsített adatait (külön kitérve az 
önkormányzati támogatás felhasználására), 

- az előző évben kapott önkormányzati 
támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó 
támogatásban részesült!) A kapott támogatás 
felhasználásáról a számlák hitelesített 
másolatának benyújtásával kell elszámolni az 
Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2018. évi programját, 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és 

bevételek összegét, összetételét, 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét, 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, 
valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó 
igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 

. 

A nyertes pályázó megállapodást köt az 
Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás 

rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének 
szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség 
működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi 
jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak. 

A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az 
önkormányzat intézményeiben biztosított 

esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 
14. 
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A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri 
Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI 
PÁLYÁZAT 2018.” 

A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron 
következő ülésén dönt. 

A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok 
nyilvánosak. 

 

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor 
jegyzőt. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 

 

                                                                      PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK  

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA” 

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!  

 

 

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  

 

Pályázó megnevezése: ……………………………………………………………………………….. 

 

Címe: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  

 

Adószám:  

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Statisztikai számjel:  

…………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 

száma, kelte: ……………………………….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  

…………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………… Honlap cím:……………………………...  

 

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 

címe, ha az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 

 

 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű 

meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a 

meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 

 

 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 

 

 Ebből:  

              helyi lakos 

 

más település lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő)    

18 év alatti tagok száma (fő)    

Tagok száma összesen    
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4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  

 

Felnőtt tagok:………………………. Ft/év 

18 év alatti tagok: …………………. Ft/év 

Egyéb tagok: ………………………. Ft/év 

5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA, 

FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  

 

Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………… 

 

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  

 

 

*A megfelelő válasz aláhúzandó 

 

sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 

  

 

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 1 

                                                           
1 Tájékoztató adat: …………../2018. (        ) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret: 

- Nyugdíjas klubbok támogatása: ……………..  Ft 
- Cicil szervezetek működési támogatása …………………….. Ft 
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A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………………………………… Ft  

 

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………  

 

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:……………………………. 

 

Tervezett rendezvények száma: ………………………………………………………. 

 

 

9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ 

(forintban)  

 

Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 

Igényelt 

összeg 

Saját 

forrás 

Egyéb 

állami forrás 

Egyéb 

támogatás 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Összesen:     

 

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 oldal 

terjedelemben)  

 

                                                                                                                                                                                     
- Civil szervezetek program támogatása ……………….. Ft 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA (maximum 1 oldal 

terjedelemben) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 
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Helyi önkormányzati támogatás:   …………………………………………….. Ft 

 

SZJA 1%-ból származó támogatás  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Más pályázatokon nyert támogatások:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Tagdíj bevételek:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Saját bevételek:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Összesen:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 

Működési költségek:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Közműköltségek:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Egyéb költségek:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

Összesen:  

 

…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 

 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 

Tervezett bevétel 

megnevezése: 

Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 

Összeg (Ft): 
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Összesen:    

 

 

13. Beszámoló az előző évi eredményekről és szakmai munkáról 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

14. NYILATKOZATOK 

 

Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 

 

 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen  �                             Nem � 

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé 

tartozása nincs.                                                                          Igen  �                             Nem � 
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- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. 

 

                                                                                       ………………………………………………... 

                                                                                                 képviselete jogosut(ak) aláírása 

 

 

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  

 

� A  pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület 
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

 

A pályázat benyújtása: 

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,  
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

címre együttesen kell megküldeni. 
 

 

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 

 

Érvénytelen az a pályázat 

- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra, 
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket, 
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget. 

 
 

 
10.) 2017. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv  
       jóváhagyása  

                   Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár elkészítette és 
benyújtotta az intézmény 2017 évi beszámolóját, valamint a 2018. évi munkatervet. Az 
anyagban részletesen taglalják az intézményi felújításokat, ezek eredményeit, nemzeti és 
társadalmi ünnepek rendezvényeit, nagyrendezvényeket, kiállításokat, színházi és zenei 
előadásokat. Részletes statisztikai adatokat is tartalmaz az anyag, szól a könyvtár 
tevékenységéről és a rétsági televízió működéséról is.  
A 2018-as év tervezett programjairól egy részletes tájékoztatást ad a benyújtott munkaterv.  
A bizottsági ülésen ezzel az anyaggal kapcsolatban elhangzott, hogy nagyon áttekinthető, 
részletes és színvonalas anyagot kaptunk, amely tartalmas munkáról ad számot. A 
következő hozzászóló kifejtette, hogy az előző évi teljesítmény elismerésre méltó. Az idei 
terv is igen gazdagnak tűnik, folyamatosan biztosít a különböző korosztályok számára több 
műfajba tartozó rendezvényeket is. Elismerés illeti a munkatársakat.  
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Ezt a következő hozzászóló is megemlítette, sok a saját rendezvény, és teltházas, pótszékes 
előadás is jócskán volt az előző évben is, ami azt jelenti, hogy van rá kereslet. A környékből 
is sokan járnak a rendezvényekre.  
A vita egyetlen ponton alakult ki. A tervezet tartalmazza Ambrus Attila meghívását egy 
könyvbemutatóra. Ezzel kapcsolatban különböző, egymásnak ellentmondó vélemények 
hangzottak el, az intézmény majd dönt ebben az ügyben, ígéretet kaptunk, hogy átgondolják 
ezt a programot. 
Az intézmény szellőzése is szóba jött egy hozzászólásban, ami mindenképpen megoldandó 
feladat ebben az évben.  
Végül a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára a határozati javaslatot. 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Jávorka János  képviselő: Igen sokat megfordultam az elmúlt években a művelődési házban 
különféle rendezvények és megbeszélések kapcsán. Ez valóban egy részletes, tartalmas 
anyag. Minden részletet áttekint, látszik, hogy a művelődési ház dolgozói igen széles 
együttműködést valósítanak meg a város intézményeivel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, 
magánszemélyekkel is. Mindig a jó megvalósításra törekedtek.  
A magam részéről még egyszer megköszönöm munkájukat, és a továbbiakhoz további sok 
sikert és jó egészséget kívánok ebben az évben is. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én is megköszönöm a munkájukat, és a továbbiakhoz 
kitartást és sok erőt kívánok! 
Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, és a munkatervet elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          37/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
előterjesztését az intézmény 2018. évi munkatervéről. A 
Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. 
évi munkatervet jóváhagyja. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
11.) Szabályzat jóváhagyása  

                    Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár elkészítette 
szabályzatát a Szemüvegjuttatás rendjéről. A szabályzat a vonatkozó jogszabályok alapján 
készült.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki, 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatjuk a szabályzat elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Nincs. Aki a határozati 
javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                         38/2018.(II.23.) KT határozat:  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
előterjesztését az intézmény Szemüveg juttatás 
rendjéről, azt jóváhagyja. 

Megbízza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy az 
ezzel járó költségvonzatot az intézmény 
költségvetésében szerepeltesse. 

 

Határidő: 2018. február 24., illetve folyamatos 

Felelős: Varga Nándorné ig.h. 

 

 

Éleslátást biztosító szemüveg juttatás rendje 

 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Rétság 

 

I. Jogszabályi hivatkozás 
 

A szabályzat A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján készült. 

 

 

II. A szabályzat célja 
 

Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság 

körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját. 

 

 

III. A szabályzat hatálya 
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A szabályzat kiterjed a Városi Művelődési Központ és Könyvtár azon közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatott munkavállalójára, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen 

képernyős munkaállomáson dolgozik. 

 

E szabályzat alkalmazásában 

a) képernyős munkaállomás: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül 
csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb 
perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, 
ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy 
munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet, 

b)  képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy 
órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő 
figyelésével végzett munkát is, 

c)  képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat 
eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, 
és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a 
munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt 
szemüveget vagy kontaktlencsét. 

 

Az éleslátást biztosító szemüveg költségtérítési juttatásra jogosító képernyős munkaköröket jelen 

szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

A szabályzat hatálya nem terjed ki a más munkáltató állományába tartozó, de az intézménynél egyéb 

munkaszerződés szerint munkát végzőkre. 

 

Próbaidő alatt, illetve a munkaviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén (GYES, GYED, 

táppénz, stb.) éleslátást biztosító szemüveg költségtérítési juttatás nem adható. 

 

 

IV. Követelmények képernyős munkaállomásokkal kapcsolatban 
 

A számítógéppel ellátott munkaállomás kialakításánál figyelemmel kell lenni a rendelet 

mellékletében felsorolt követelményekre. 

 

A számítógépes munkaállomásokon – a dolgozó és a munkaszervezésért felelős munkahelyi vezető 

közreműködésével – a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy: 

- a számítógépen történő folyamatos munkavégzés esetén óránként legalább 10 perc (össze nem 
vonható) szünetet kell biztosítani. Ezen időszak alatt az érintett dolgozó a más irányú 
(számítógéphez nem kötött) munkafeladatait köteles ellátni. 

- a számítógépen történő munkavégzés összes ideje a napi hat óra időtartamot ne haladja meg 
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V. Látásvizsgálat 
 

A látásvizsgálatot biztosítani kell minden számítógép előtt dolgozó munkavállaló részére a képernyős 

munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, ezt követően kétévenként, ill. amennyiben 

olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe. 

 

A látásvizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos végzi, a 2. számú melléklet 

szerinti beutalás alapján. Ha a szemészeti szakvizsgálat szerint indokolt, a dolgozót megfelelő 

éleslátást biztosító szemüveggel kell ellátni. 

VI. Pénzügyi, számviteli rendelkezések 
 

Az éleslátást biztosító szemüveg költségeihez a munkáltató támogatást biztosít az intézmény 

költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig. 

 

Az egy munkavállalóra jutó támogatási összeget az intézmény vezetője határozza meg. 

 

A szemüveg-költségtérítés kifizetésének feltétele a látásvizsgálaton való részvétel. 

 

A szemüveg-költségtérítést az alábbi dokumentumok egyidejű beadásával lehet megadni: 

- a szemész szakorvos által kiállított szemüvegrendelvény másolata; és 
- az intézmény nevére és címére szóló készpénzfizetési számla. 
 

A szemüveg-költségtérítés jogosságát az intézmény vezetője igazolja és intézkedik a költségtérítés 

házipénztárból való kifizetése iránt. 

A szemüveg-költségtérítés folyósítására maximum 2 évente kerülhet sor a szabályzatban foglaltak 

betartásával, kivéve, ha időközben a szemész szakorvos látásromlást, illetve látásjavulást állapít meg. 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

A képernyőelőtti munkavégzésben érintett munkavállalók nevét és munkakörét jelen szabályzat 

függelékében kell rögzíteni. 

A személyre szólóan kiadott szemüveg tisztításáról, karbantartásáról, javíttatásáról, állagmegóvásáról 

a kedvezményezett saját költségén köteles gondoskodni. 

A szemüveg elvesztéséből, megrongálódásából adódó költségek a munkavállalót terhelik. 

Az éleslátást biztosító szemüveg a juttatási idő után térítésmentesen a kedvezményezett tulajdonába 

megy át. 
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Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a 

szemüvegre vonatkozó költséget visszatéríteni. 

Nyugdíjba vonuló közalkalmazott esetében az intézmény vezetője engedélyezi, hogy az esetleg 

fennmaradó éleslátást biztosító szemüveg tartozás elengedésre kerüljön. 

VIII. Felelősség 
 

A szabályzatban foglaltak betartásáért a képernyő előtti munkavégzéssel érintett dolgozó és a vezető 

személyi felelősséggel tartozik. 

                                                                                                                                                    1. számú melléklet 

 

 

Képernyő előtti munkavégzést igénylő munkakörök 

 

 

 

Munkakör megnevezése 

Éleslátást biztosító szemüveg 

költségtérítésre 

Jo
go

su
lt

sá
gi

 

id
ő

 

jogosult nem jogosult 

Állományfeltáró, tájékoztató könyvtáros � � 

K
ét

 é
v 

Tárgyi- és formai feltáró könyvtáros � � 

Kölcsönző könyvtáros � � 

Művelődésszervező � � 

Ügyviteli alkalmaztt, pénztáros � � 

Műszaki és RTV technikus � � 

Karbantartó, színpadmester, hang-

technikus 
� � 

Takarító � � 
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2. számú melléklet 

 

 ................................................................. 

 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató megnevezése, 

 cégszerű bélyegzője 

 

 

Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra 

(A foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki.) 

 

 

A munkavállaló neve: ......................................................... Szül.: ......... év ...... hó ...... nap ...... 

Lakcíme: ....................................................................................................................................... 

Munkaköre: .................................................................... TAJ száma: ........................................ 

 

Tevékenység leírása, különös tekintettel az elvégzendő látási feladatokra (milyen távol helyezkedik el a 

monitor, a billentyűzet, kell-e nyomtatott szöveget is olvasni munka közben, kell-e egyidejűleg vagy gyors 

egymásutánban távolabb elhelyezkedő személyekkel kapcsolatot tartani stb.): 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

A szemészeti szakvizsgálatot indokoló látórendszeri panasz: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használt: * 

igen / nem 

A vizsgálat oka: * 
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munkába lépés előtti / munkakör (hely) változás előtti / időszakos / soron kívüli 

* (megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Kelt: . ............................, ................ év ................... hó .......... napján 

 

 

 

 ................................................................................... 

 foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvosának aláírása, hiteles bélyegzője 

 

 

P. H. 
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Függelék az 

 

Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítési jutta tás rendje  

 

szabályzathoz 

 

 

 

Képernyőelőtti munkavégzésben érintett munkavállalók:  

 

Sorsz. Munkakör Munkakört betöltő neve 

1.  Állományfeltáró, tájékoztató könyvtáros Varga Nándorné 

2.  Tárgyi- és formai feltáró könyvtáros Nagy-Velki Anita 

3.  Kölcsönző könyvtáros Szájbely Zsolt 

4.  Művelődésszervező Kelemen Ágnes 

5.  Ügyviteli alkalmazott, pénztáros Menczeleszné Dénes Mónika 

6.  Műszaki és RTV technikus Majnik Tamás 

 

A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveglencse, és 
ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret (ide nem értve a 
munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt 
szemüveget vagy kontaktlencsét) támogatásának mértéke a Képviselő-testület 3/2014. 
(I.24.) számú KT határozata alapján 50.000 Ft/fő. 

Jelen Függelék Rétság Város Önkormányzat Képviselő-Testületének …/2018. (II.23.) Kt. 
határozatának elfogadása napján lép hatályba. 

 

 
12.) Helyi Esélyegyenl őségi Program felülvizsgálata  

                    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2014-ben fogadta el a 
Testület. Ezt a dokumentációt két évente felül kell vizsgálni. 2016-ben ez megtörtént, akkor 
átvezetésre kerültek a változások. Mostanáig nem történt olyan jelentős változás, amely 
érintené  a Programot.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                               3/2018. (02.23.) számú jegyzőkönyv 
 

78 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e valakinek ehhez a napirendhez kérdése, 
hozzászólása, véleménye? Ha nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadását 
támogatja. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          39/2018.(II.23.) KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a 2014. június 20. napon elfogadott, 
2016. február 26. napon felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi programot ismételten felülvizsgálta, 
annak tartalmát nem módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 
 

13.) Irattár rendezés lehet ősége 
                    Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Polgármesteri Hivatal irattárában körülbelül 2007 óta 
eléggé áldatlan állapotok vannak. Felmerült annak a lehetősége, hogy ezt szakember 
segítségével kellene megszüntetni. Az irattározást, selejtezést és a levéltári levéltárba 
helyezést le kellene bonyolítani. Két árajánlat érkezett. Amennyiben sikerülne kialakítani az 
irattár rendezését, a karbantartás már napi feladat  lehetne.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez fontos téma, hiszen számtalanszor kell előkeresni 
régi dokumentumokat. Az elvárás az, hogy naprakész legyen az irattározás. A hozzászóló 
reméli, hogy a rendbetétel után ez a gond megoldódik, és áttekinthető lesz az irattár. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van-e? 
Ideje, hogy ide eljutottunk, áldatlan állapotok vannak az irattárban. örülni fogunk, ha ez 
rendeződik, és megköszönöm, hogy ezt támogatjátok. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          40/2018.(II.23.) KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az irattár rendezésének lehetőségéről 
készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület támogatja, hogy az irattár 
rendbetételére külső szakember közreműködését a 
Polgármesteri Hivatal igénybe vegye.  A munkák 
elvégzésére Hernádi László egyéni vállalkozó 3.000 
Ft/iratfolyóméter árajánlatát fogadja el a Képviselő-
testület. A vállalkozótól a munkák elvégzéséről 
szerződés-tervezetet kell kérni. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  

 

 
14.) Párhuzamos foglalkoztatás kérése  
      Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az elmúlt hónapokban több alkalommal is szóba került az 
ASP rendszer és annak működtetése. A Pénzügyi és Szolgáltatási csoportban az egyik 
kolléganő jelezte, hogy az új rendszer mellett nem tudja vállalni a felelősséget a munkájáért, 
és úgy gondolja, hogy már nem kívánja megtanulni a rendszer rejtelmeit. Munkaerő kiesése 
gondot jelentene a csoportban. Sikerült egy jelöltet találni, aki közgazdász végzettséggel 
rendelkezik, mérlegképes könyvelő, és már dolgozott az ASP rendszerrel az elmúlt évben. 
Viszont körülbelül április-májusban tud jönni dolgozni, csak megbízásos jogviszonyban tudna 
egyelőre segíteni a rendszer használatában. Tulajdonképpen két kérés fogalmazódott meg a 
Hivatal vezetője részéről. Egyrészt a megüresedő álláshely bérét kéri feloldani a Testülettől, 
majd egy esetleges párhuzamos foglalkoztatást. Itt még vannak nyitott kérdések, amiket 
tisztázni kell. Akkor erre vissza kell térni, és a Vis major Bizottsággal megfelelő 
egyeztetéseket kell lefolytatni.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény? 
Én megköszönöm a Képviselő-testületnek, hogy ezt megértették, és reméljük működni fog a 
rendszer. 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          41/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban párhuzamos 
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foglalkoztatás engedélyezése tárgyában készített 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület a működés folyamatos biztosítása 
érdekében támogatja a Pénzügyi és Szolgáltatási 
Csoportnál egy álláshelyen párhuzamos foglalkoztatást. 
A megüresedő állás helyet a Képviselő-testület nem 
zárolja. 

A leendő dolgozóval kötendő megbízási szerződést a 
Vis major bizottsággal egyeztetni kell. A kinevezés 
pontos időpontjáról a Képviselő-testület tájékoztatást 
kér.  

 

Határidő: 2018. március 12., majd folyamatos 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  

 

 
15.) Polgármester 2018 évi szabadságütemezése  
      Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A polgármesternek tárgyévre 39 nap szabadsága van, illetve 
az előző évről áthozott 28 nap. Az elmúlt ülésen ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk. Azóta 
a Polgármester úr megkezdte a múlt évi szabadságok kivételét. Úgy tűnik, hogy ahogy a 
törvényben is elő van írva, az előző évről áthozott szabadságokat ki fogja venni. A 
fennmaradó szabadságokból 30 napot ütemezett különböző napokra, 9 napot pedig előre 
nem tervezett események miatt szeretne felhasználni.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban volt olyan javaslat, hogy a szabadság időpontok 
legyenek pontosan meghatározva, mint más települések esetében. Nem elfogadható, hogy 
előre nem látható eseményekre tartalékol 9 napot. Pontosabban kellene meghatározni a 
kiveendő szabadságok napjait.  
A Bizottság ebben a vitában úgy foglalt állást, hogy a benyújtott ütemtervet elfogadásra 
javasolja 5 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Esetleg van valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 
Amennyiben nincs, akkor aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen és 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          42/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármester szabadságolási ütemterve 
című előterjesztést és azt az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

Előző évről áthozott:     28 nap 
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Tárgyévi szabadság:     39 nap 
Összes igénybe vehető szabadság:   67 nap  

2018. január 18,. 25., 29-31        5 nap 

2018. február.  05-09, 12-14, 15, 19, 21-22, 26-28   15 nap 

2018.március          8 nap 

2017. évi szabadság       28 nap 

 

2018. március        5 nap 

2018. április        0 nap 

2018. május.         2 nap 

2018. június.        5 nap 

2018. július                   10 nap 
   

2018. augusztus        5 nap 

2018. szeptember        0 nap 

2018. október         0 nap 

2018. november       0 nap 

2018. december       3 nap 

Előre nem látható igényekre                                       9 nap 

2018. évi szabadság     39 nap 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
                                        19.) Rétság i Általános Iskola teremhasználati kérelme  

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Általános Iskola gyógytestnevelés megtartására 
igényli gyermekek részére a Rákóczi út 32. szám alatti kistornaterem használatát heti 9 
órában, délelőtti időpontokban. Még 2015-ben az Önkormányzat az épület jelentős részét a 
Salgótarjáni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe adta. A kistornaterem a szerződés 
alapján közös használatú helységnek minősül.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy elvi hozzájárulást kell adnunk, egyeztetni pedig a 
Szakképzési Központtal kell az iskolának. Elhangzott még, hogy a kistornaterem jó erre a 
célra. Az is elhangzott, hogy más témában megy a hangulatkeltés, hogy a gyermekeknek 
ebédelés miatt a főúton kell átkelni, most pedig ezt a termet kérik.  
A Bizottság a határozati javaslatot kiegészítve javasolja elfogadni a határozati javaslatot 5 
igen és 1 tartózkodási arányban a Képviselő-testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat? 
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A magam nevében szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek, mert engem kerestek 
meg, de ezek szerint megoldódik ez a kérdés.  
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          43/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Általános Iskola teremhasználati 
kérelméről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a Salgótarjáni Szakképzési 
Centrummal 2015. november 24. napon megkötött 
vagyonkezelői szerződésben foglaltakat tiszteletben 
tartja. Elvi akadályát nem látja annak, hogy a Rétsági 
Általános Iskola és a vagyonkezelő a „kistornaterem” 
használatára gyógytestnevelés céljára - délelőtti 
foglalkozásokra -  szerződést kössenek.  

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
20.) Belovai Róbert kérelme II.  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A december 15-ei ülésen tárgyalta a Képviselő-testület 
Belovai Róbert kérelmét. A Takarék utcában, a lépcsőházuk előtt levő lombhullató fa 
kivágását kérte. Akkor az a döntés született, hogy Walter Károly szakértői véleményét kell 
kérni. Ez megérkezett, a szakértő a fa kivágását indokoltnak tartja.  
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 6 egyöntetű igen szavazattal a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Az előbb volt arról szó, hogy a két fa kivágását össze 
kellene vonni. A jegyzői határozat még nem érkezett meg, de ha itt lesz, akkor megpróbáljuk 
összevonni.  
Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          44/2018.(II.23.) KT határozat:  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                               3/2018. (02.23.) számú jegyzőkönyv 
 

83 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Belovai Róbert kérelméről készített 
előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület Walter Károly erdész 
szakvéleménye alapján tulajdonosi hozzájárulását adja 
a Takarék u. 23. számú ingatlan előtt lévő esztétikailag 
helyrehozhatatlan, a parkoló és a járda alapját 
veszélyeztető 1 db vörös fenyő kivágásához. 

A fa kivágását szakember bevonásával kell elvégezni. A 
fa pótlásáról a Városüzemeltetési Csoportnak 
gondoskodnia kell. 

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

 
21.) Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerz ődés módosítási 

kérelme  
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A kérelmező 2015. június óta bérli a volt gyermekorvosi 
rendelőt. Tevékenységét gyógyászati segédeszközök forgalmazásával és bérbe adásával 
szeretné bővíteni. A volt gyermekorvosi várót szeretné bérelni a hozzá tartozó helyiségekkel 
együtt. A jelenleg bérelt épületrészben a volt fertőző beteg váróhelyiségen keresztül szeretne 
bejáratot kialakítani a gyermekváró felé. Az átalakítási munkát, illetve a karbantartási munkát 
vállalja.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadását támogatja. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          45/2018.(II.23.) KT határozat:  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerződés 
módosítási kérelméről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Iacobovici 
Zsuzsanna részére a Rákóczi út 34. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú épületben további 46 m2-es 
terület 2018. március 1. naptól bérbeadásra kerüljön. A 
93/2015.(V.22.) Kt. határozattal megállapított bérleti díj a 
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bérelt alapterület arányában 46.300 Ft bérleti díjra és 
11.500 Ft rezsiátalányra módosul. 

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a volt fertőző váró és a volt nagyváró között 
Iacobovici Zsuzsanna saját költségén 1 db ajtót 
helyezzen el. 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
bérleti szerződés módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

Bérleti szerz ődés 

 

1.számú módosítás 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS  

amely létrejött egyrészről  Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 
másrészről: Iacobovici Zsuzsanna (2640 Szendehely, József Attila u. 6.,) mint bérbevevő (a 
továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 

 

1.) A 2015. május 28. napon létrejött bérleti szerződés 1. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Rétság, Rákóczi út 34. szám alatt lévő 81 m2 alapterületű, 11 helyiségből álló volt 
gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban Bérlemény), gyógytorna rendelés és gyógyászati 
segédeszköz forgalmazás és bérbeadás céljára. 

2.) A bérleti szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj 
havi összege 46.300 Ft (azaz negyvenhatezer-háromszáz). A bérleti díj az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján 
mentes az ÁFA alól. 

 

3.) A bérleti szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4./ Bérbeadó teljes közművet szolgáltat.  Bérbevevő a közműköltségek megtérítésére 
havonta 11.500 Ft átalányt fizet. 
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4.)  Felek jelen bérleti szerződés-módosítást 2018. március 01. naptól 
határozatlan időre kötik.  
 

5.) Jelen módosítás nem érinti a 2015. május 28. napon létrejött Bérleti szerződés egyéb 
rendelkezéseit. 

 

Rétság, 2018. …………………….. 

 

 

...............................................              ............................................... 

 Hegedűs Ferenc polgármester                  Iacobivici Zsuzsanna  

                 Bérbeadó                           Bérbevevő                                       

 
 

 
22.) A Rétsági Árpád Egylet 2017. évi támogatás mód osítási 

kérelme  
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Árpád Egylet a 2017. évi önkormányzati támogatás 
módosítási kérelmet nyújtott be. Akkor 800.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött 
megállapodásban a különböző célokra fordított összegek nagyságrendje változott.  
A szokásoknak megfelelően a Testületnek azt javasolja a Bizottság 6 egyöntetű igen 
szavazattal, hogy fogadja el a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? ha nincs, 
úgy kérem szavazzon, aki a határozat elfogadásával egyetért. 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          46/2018.(II.23.) KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet 2017. évi 
önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő 
kérelmét, azt támogatja.  

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási 
megállapodásban szereplő felhasználási cél az alábbiak 
szerint kerüljön módosításra: 
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Íjász-lövész szakosztály: 

 

Versenengedély: 372.000,-Ft 

Légfegyverek, lőszerek: 156.500,-Ft 

Sportorvosi engedélyek: 66.000,-Ft 
Nyílvesszők, céltáblák: 55.500,-Ft 
Összesen:  650.000,-Ft 
 

Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 

 

2017. évi bajnokság tagdíj, nevezési díj: 6.000,-Ft 

Versenyengedély 2017 évre: 10.220,-Ft 

Utazási költség: 82.850,-Ft 

Terembérleti díj: 50.930,-Ft 

Összesen: 150.000,-Ft 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező megállapodás módosítást 
aláírja. 

 

Határidő:  2018 március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
23.)  A 4/2018. (I.26.) Kt. határozat módosítása  
       Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Januári ülésünkön döntöttünk arról, hogy a piac udvarban 
lévő 2 darab faházat értékbecsült áron megvásároljuk a Zöld város pályázat érdekében. Az 
Önkormányzat megvásárolta a területet, az adás-vételi szerződés elkészült. A Földhivatal 
kéri a határozat módosítását, fel kell tüntetni, hogy kit hatalmazunk fel, szerepeltetni kell a 
helyrajzi számokat is.  
A módosítási javaslatot a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Mivel ez megtörtént, nem kell belefoglalni, hogy utólag döntött a Képviselő-testület? 
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          47/2018.(II.23.) KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta 4/2018.(I.26.) Kt. határozat módosításáról 
készített előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a 4/2018. (I.26.) Kt. határozat III. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41.§ (1) bekezdés rendelkezése alapján utólag 
felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
Rétság Piac udvarban lévő 209/6 helyrajzi számú és a 
209/7 helyrajzi számú ingatlanokra az önkormányzat 
nevében értékbecsült 2.750.000 Ft eladási ár 
maximumért adás-vételi szerződést kössön.  

A Képviselő-testület felkéri dr. Gáspár Zoltán ügyvédet 
az adás-vétel jogi képviseletére. 
 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
                                        24.) Áraján latok kérése közbeszerzési eljárás lebonyolítására  

      kommunális gép vásárlása céljára  
      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szóbeli előterjesztés volt a PVB ülésén részemről. Abból 
indultam ki, hogy egyre nehezebb feltölteni a közmunkás létszámot. Számolni kell a létszám 
csökkenésével hosszabb távon. Amikor megvásároltuk a mostani kommunális traktorunkat, 
akkor még volt egy gépjármű, a Toyota, amely tudott a szállításokban segíteni. Elérkezett az 
ideje annak, hogy a kieső közmunkás  létszámot, illetve a szállítási kapacitást egy új, 
minőségi gép megvásárlásával támogassuk. Egy sokoldalú gépre lenne szükségünk, amely 
tud füvet nyírni, havat tolni, sószóró lenne rajta, rakodókanál, raklapvilla, illetve lomb- és 
fűgyűjtő berendezés és természetesen pótkocsi is lenne hozzá. Célszerű lenne egy olyan 
gépet vásárolni, ami jelentősen tud segíteni a városban, amely minőségi gép. Ezeknek az 
ára a közbeszerzési értékhatár felett van, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges. Az előterjesztés ennek beindításáról szól.   
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha egy jó kezelő van egy ilyen gépen, és jól szervezett 
a munka, akkor egy Rétság nagyságú területet rendben tud tartani, és így megtérül a 
befektetés. Külön ki lett emelve a lomb összeszedése, ennek a gépnek elég nagy tartálya 
van. Megtudtuk, hogy jó márka a kiválasztott gép.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Itt az ideje, hogy Rétságnak legyen egy ilyen univerzális gépe.  
Aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                         48/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Árajánlatok kérése közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására kommunális gép vásárlása 
céljából című szóbeli előterjesztést. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására az alábbi három vállalkozástól kér 
árajánlatot és szerződés-tervezetet: 

1.) Quadrát Kft. 3100 Salgótarján, Mártírok útja  4. 
2.) Palóc Projekt Szolgáltató Kft. 3170 Szécsény, Dózsa 
György út 8. 
3.) Márkus és társai Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 
73. 
 

Határidő:  2018. február 28. 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
25.) Bánk-Rétság-Tolmács szennyvízagglomeráció 

terhelhet őségi vizsgálat tervez ői költsége  
                    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Már tárgyaltuk ezt a napirendet a korábbiakban. Most 
felmerült még, hogy szükséges egy terhelhetőségi vizsgálat a Lókos patakra. Bózvári József 
egyéni vállalkozóként vállalná ennek a feladatnak az elvégzését. A vállalási ár 1.200.000.Ft, 
ennek az egyharmad részét kellene Rétság városnak vállalni.  
A bizottsági ülésen egy költői kérdés hangzott el, hogy mennyi költség várható még. Erre 
senki nem tudott válaszolni. Volt egy megjegyzés, hogy amikor Bánk és Tolmács 
megkeresett minket, akkor ígéretet tettek, hogy minden költséget vállalnak. Úgy tűnik, hogy 
most ez nem így van.  
A dolog fontosságára tekintettel a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Félreértés van. Valóban, mikor Bánk és Tolmács ezt a beruházást elindította, akkor valóban 
azt ígérték, hogy minden költséget vállalnak, ha mi partnerek vagyunk ebben az ügyben. 
Mivel egy év eltelt, mire Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy beszáll ebbe a konzorciumi partnerségbe, akkor az őket rosszul érintette, és azt 
mondták, hogy most már nem foglalkoznak a költségmegosztással. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Illett volna erről értesíteni Rétság Város Önkormányzatát, 
hogy álláspontjuk változott.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Közben megtudták, hogy nélkülünk is meg tudják valósítani 
a beruházást.  
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Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Neked Rétság érdekeit kell figyelembe venni, természetesen 
nem úgy, hogy ezzel kárt okozzunk másoknak. Azt gondolom, hogy nem szorulunk mi 
kritikára részedről, hogy hogyan viselkedtünk. Volt egy ésszerű javaslat, támogatjuk az 
előterjesztést. A többi nem ehhez az asztalhoz tartozik. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Varga Dáviddal megszavaztuk annak idején, már akkor azt 
képviseltem, hogy Rétság jól járjon. Megküldték a döntésüket. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Én nem olvastam ilyen írást.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          49/2018.(II.23.) KT határozat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bánk-Rétság-Tolmács 
szennyvízagglomerációi terhelhetőségi vizsgálat 
tervezői költségéről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület Bózvári József egyéni vállalkozó 
1.200.000 Ft-os tervezői árajánlatát elfogadja, a 
tervezési költség 400.000 Ft-os önrészét vállalja. 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
26.) TKM kérelem  

                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Egy kérelem érkezett a Színházlátogatók Baráti Körétől. Ezt a 
PVB kedden megtárgyalta. 92 fő színházlátogató venne részt Rétságon március 22-én az 
előadáson. A belépőjegy 2.300 Ft/fő. Ez összesen 211.600 Ft. Az átvállalható 70% 148.120 
Ft. Ezt kérjük elfogadni a Képviselő-testülettől. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a kérést 6 
egyöntetű igen szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 

                                                       

                                                          50/2018.(II.23.) KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport 
döntéséről készített előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport 
döntésével és a Színházlátogatók baráti köre 2018. 
március 22-i színházlátogatásának 
belépőjegyköltségeiből 148.120 Ft-ot átvállal. 

 

Az elszámolás során a Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Határidő: kérelmek szerint 

Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
27.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak  

                    végrehajtásáról és az átruházot t hatáskörben hozott   
                    döntésekr ől  
                    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Erről a napirendről vita nem alakult ki. Kaptunk egy 
tájékoztatást arról, hogy az elmaradt jegyzőkönyvek felkerültek a honlapokra. Ezzel az 
elmaradás pótolva lett. Elhangzott, hogy még egyszer meg kellene nézni őket, mert néhány 
pontatlanság előfordult. Azóta ezek korrigálásra kerültek. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki elfogadja a 
beszámolót, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a benyújtott 
beszámolót.  
 

 
28.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az  

                    önkormányzat érdekében végzett polgármesteri  
                    munkáról (szóbeli el őterjesztés)  
                    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szóbeli előterjesztés volt, amiből kiderült, hogy a 
Polgármester úr majdnem végig szabadságon volt. Elmondta, hogy kettő napot nem volt itt, a 
többi napon be kellett jönnie a Hivatalba. Szó volt a Hulladékkezelőről, és szóba került a 
Bölcsőde pályázattal kapcsolatos levél, amely még nem került kiosztásra. Elhangzott még, 
hogy a 32 hektáros területhez a belterületbe vonást el kellene kezdeni, el kellene indítani a 
folyamatot. 
A napirendnél szavazás nincs, a Bizottság tudomásul vette a beszámolót. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Valóban 15 napot voltam szabadságon. A Nemzeti Hulladékkezelővel ma is beszéltem. A 
Volán szerződés lett lerendezve. A DIGI bejáráson is részt vettem. 
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29.) Egyebek  
 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kinek van mondanivalója, kérdése? 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy mi újság a Telekomos 
beruházással? 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Azt kérik, hogy 6-án lesz egy bejárás, és aki ezen részt tud 
venni, az mindenképpen legyen ott. Nekem egy DMRV-s elfoglaltságom van arra az 
időpontra. A bejárásra olyan ember kell, aki alá is írhat. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Én szívesen részt veszek, és aki tud, még jöjjön. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Mi a helyzet a benyújtott közlekedésfejlesztési pályázattal? 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Kincstárnál még nincs meg a számla, azt várják. 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: A Kincstári számlát még január elején 
igényeltük, benyújtottuk a megfelelő dokumentumokat. Már akkor tájékoztattak minket, hogy 
nagyon sok a számlanyitási kérelem, ezért elhúzódik ez a munka. Még nincs megnyitva.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A bizottsági ülésen felmerült a DIGI torony. Felhívtam őket, 
és azt ígérték, hogy kisugárzási eredményeket fognak velünk közölni ahhoz, hogy a 
lakosságot tudjuk értesíteni.  
Lesz egy Klímastratégiai konferencia, ide kértek tőlünk javaslatokat. Szerintem a 2. út 
mindenképpen kerüljön bele, de szerdáig még kérjük írjátok meg javaslataitokat Ritának 
email-ben.  
A bérleti szerződésünk megvan a Volánnal. Én ennyit akartam mondani.  
 
Jávorka János  képviselő: Van a szennyvíztisztító telepen az az önkormányzati tulajdonú 
épület. Megszűnt a korábbi társulás, mi lesz az építmény sorsa? 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Már egyszer körbejártam az ügyet, ez kb. 10 település 
tulajdona. El lehetne indítani, hogy átadják ezt. Mondjátok meg, hogy mit lépjünk benne.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Közeleg egy negyedév, a hulladékszámlázással 
kapcsolatosan. Tudjuk, hogy december 27-én át lett utalva a tavalyi évi támogatás. Mondtad, 
hogy már intézed az idei szerződést, csak rajtuk múlik, hogy megküldjék a szerződés-
tervezetet. Ilyet már láttunk, de szerinted mekkora a valószínűsége annak, hogy kijön megint 
egy teljes árú számla.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Szeretném a téves információt eloszlatni, az önkormányzati 
támogatás nem szűnt meg. Azon vagyunk, hogy rendesen jöjjenek ki a csekkek. 
 
Jávorka János  képviselő: Sokan kérdezik, hogy mi lesz a szemétszállítási díjjal. Mindig 
elmondom, amit tudok. 2018. évre a mai költségvetésben elfogadtuk a támogatást, hogy a 
Hulladékkezelőnél hogyan alakulnak a dolgok, azt nem lehet tudni.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Az biztos, hogy nem emelték a díjat.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Sajnos sok jót nem várhatunk.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Személyesen fogok elmenni a Hulladékkezelőhöz, és addig 
nem jövök el, amíg a szerződés nem készül el.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Érdeklődnék, hogy a felelősség-biztosításos ügy hol tart?  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Tegnap érkezett a biztosítótól az email, hogy 
lezárták az ügyet, megállapították a kár nagyságát, leírták, mennyit kell átutalnunk. A 
tulajdonossal egyeztettem. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A korlátokkal kapcsolatban van fejlemény? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Bejelentettük, a felmérés megvolt. 
Nemzetközi biztosítás, választ még nem kaptunk, elhúzódik az ügy.  
 
Girasek Károly  PVB tag: Nem így működik, hogy nemzetközi biztosító miatt húzódik. Le van 
dokumentálva, tehát ki kellene javítani. Nem a kártérítés után kell kijavítani a hibát! Azok a 
korlátok így veszélyesek és nem is esztétikusak. Ez így elfogadhatatlan.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Valóban így van, hogy a nemzetközi ügyeknél nagyon 
elhúzódik az ügy.  
Amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, a mai ülést 18.10 órakor bezárom. 
Köszönöm a részvételt és a munkát mindenkinek, és további szép estét kívánok. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                    Dr. Varga Tibor  
polgármester                                                                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotroczó Balázs                                                     Varga Dávid Géza 
jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő 
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