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1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatotta-
kat több kedvezmény illeti meg. A jogszabályokat ki-ki a maga gondolkodásmódja szerint értelmezi.  
 
Ide vonatkozó jogszabályok: 
 
A Kormány 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete  
 
1. § Ingyenesen, a  menetjegy megvásárlása nélkül (a  továbbiakban: utazási kedvezmény) veheti 
igénybe a  helyközi és a  helyi személyszállítási közszolgáltatást az  egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 3.  § d)  pontja szerinti egészségügyi dolgozó, valamint az az orvos-, egészségtudo-
mányi képzésben részt vevő hallgató, aki a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közre-
működik. 
  
 
A Kormány 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete  
1. § (1) Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővá-
rosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási 
kedvezmény)  
a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dol-
gozó,  
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,  
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,  
d) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a  SARS-CoV-2 koronavírus-
világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.  
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A Kormány 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következ-
ményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról  
 
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban,  
b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban,  
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses jogvi-
szonyban,  
d) a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalma-
zotti jogviszonyban,  
e) a  szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve 
javítóintézetnél,  
f) a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál foglalkoz-
tatott személy.  
(2) Ha a  foglalkoztatott 2021. évben a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vett, a  2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótsza-
badságra (a  továbbiakban: pótszabadság) jogosult.  
 
Valamennyi Kormányrendelet kimondja, hogy a kedvezmény azokat a dolgozókat illeti meg, akik több-
letfeladatként részt vettek a védekezésben. Az egészségügyi szabályok betartása mindenkire egysé-
gesen érvényes volt. A jogszabályok több helyen az intézményvezetőkre bízzák a kedvezmények 
megadását, igazolását. 
 
Rétság Város közigazgatás területén legjobb tudomásom szerint az alábbi intézmények vettek részt 
konkrétan a védekezésben: 
 
Rétsági Polgármesteri Hivatal: 

- lakossági tájékoztatók közzététele, 
- fertőtlenítő szerek, védőeszközök beszerzése, 
- önkéntes segítők toborzása, 
- önkéntes segítőt igénylőktől listák felvétele zömében telefonon, 
- lakossági névsor lekérdezése, személyes adatok letiltását kérő személyek külön listázása, 
- borítékírás maszkok kihordásához, 
- maszkok borítékolása, 
- étkezésszervezés 
- oltásszervezés, 
- vállalkozók részére jogszabályértelmezés segítése, 
- folyamatos kapcsolattartás a rendőrséggel, járványügyi kollégákkal 

 
Városüzemeltetési Csoport 

- játszóterek lezárása, folyamatos ellenőrzés, 
- közterületek fertőtlenítése. 

 
Napköziotthonos Óvoda 

- maszkok kihordása a lakosság részére 
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A védekezésben jelentős részt felnőtt háziorvosi szolgálataink vettek részt a folyamatos oltással és 
oltásszervezéssel.  
 
Kérem segítsük az intézményvezetők munkáját azzal, hogy meghatározzuk a védekezésben résztvevő 
intézményeket, egységeket.  

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
Jámbor Lajos  

           jegyző  
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1.részben felsorolva 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SARS‐CoV‐2 koronavírus‐
világjárvány  következményeinek  elhárításában  részt  vevő  intézményekről  és  a  védekezésben 
résztvevők részére járó kedvezményekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a   koronavírusjárvány miatti védekezésben 
Mezőfi Zoltán polgármester, a Rétsági Polgármesteri Hivatal, a Városüzemeltetési Cso-
port és a Napköziotthonos Óvoda intézmény dolgozói vettek részt. 
 
A Kormányrendeletben megfogalmazott kedvezmények csak a védekezésben résztvevők 
jogosultak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 



PM. HATÁROZATOK 
2020. 

156/2020. XI. 15. „Települési önkormányzatok számára illegális hulladéklerakók 
felszámolásárnak támogatásáról” szóló pályázaton indulás lehetősége 

A pályázat benyújtásra került, 
forráshiány miatt nem nyertünk 

157/2020. XI. 10 TKB döntés kérelem szerint 
158/2020. XI. 12. Döntés Bölcsődepályázat közbeszerzési eljárásának folytatásáról Értesítések megtörténtek. 
159/ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Értesítések megtörténtek 
160/ Vezetékes ivóvízhálózattal kapcsolatos vagyonelemek térítésmentes átadása Az átadás megtörtént 
161/ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szerződés-módosítási kérelme A régi szerződés felmondára 

került, az új pedig aláírásra. 
162/2020. XI. 14. NMI – Képzési helyszín biztosítása A képzés a járvány miatt csak 

időszakosan folyt a helyszínen . 
163/2020. 11. 17.  Fogorvosi szolgálati lakás felújítása A szerződéskötés és a kivitelezés 

megtörtént. 
164/2020. 11. 18. Tájékoztató követelések állományáról Intézkedést nem igényel 
165/ Jegyzői kérelem folyamatos 
166/ VABI Hungária Kft. vételi ajánlata A kérelmező értesült a döntésről 
167-186 Szocbiz  
187/2020. 11. 18.  Együttműködési megállapodás elfogadási kérelme Az óvodavezető érdekében a 

megállapodás aláírásra került 
188/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 2020. 11. 13. 
189/2020. 11. 23 2021. évi földhaszonbér megállapítása folyamatos 
190/ Árajánlat kérés OTP Jelzálogbank Zrt-től Az árajánlat megérkezett 
191/ 2021. évi adómértékek megállapítása folyamatos 
192/ ACE Telekom szerződés jóváhagyása A szerződés megkötésre került 
193/2020. 12. 07 Bölcsőde közbeszerzési eljárás Végrehajtva 
194/ Önkormányzat 2020. évi háromnegyedéves beszámolója folyamatos 
195/2020. 12. 10. Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatásának módosítási kérelme A módosított megállapodás 

aláírása megtörtént 
196-274 Szocbiz  
275/2020. 12. 18. Önkormányzati és intézményi dolgozók munkájának év végi elismerése A dolgozók a jutalmat megkapták 
276/2020. 12. 29. Kérelem tulajdonosi hozzájáruláshoz A hozzájárulást megadtam (DM) 
277/ Bölcsőde új közbeszerzési eljárás Végrehajtva 
278/ Rétság belterület 779 hrsz-ú telek árverezésének eredménye Nyertes kihirdetésre került 
279/ Szerződéskötés jóváhagyása (EFI) VMKK – Int.vezető értesült a 

döntésről 
280 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, megbízási szerződés jóváhagyása folyamatos 
281 Belső ellenőri megbízási szerződés jóváhagyása Szerződéskötés megtörtént 
282 Képviselő-testület 2021 évi munkaterve folyamatos  

283 Iskolai étkező kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálása Ajánlattevők értesítési metörtént 



 
 

PM. HATÁROZATOK 
2021. 

 
Hat.száma, kelte Határozat tárgya Határidő 

   
1/ 01. 11. 2. sz. főút buszöböl forgalomba helyezési engedély Lantos úr megbízva 
2/ 01. 11. Névhasználat iránti kérelem Névhasználat engedélyezve 
3/ 01. 11. Szerződés jóváhagyása (Manual Hungary Kft.) Szerződéskötés megtörtént 
4/ 01. 13. Bölcsőde - közbeszerzés végrehajtva 
5/ 2021. évi költségvetés összeállításának szempontjai 2021. évi költségvetés 

összeállítása megtörtént 
6-22/ Szocbiz  
23/ 01. 21. Árajánlat és tervezői szerződés jóváhagyása (VALDODERM) Szerződéskötés megtörtént 
24/ 01. 22. Bérleti szerződés – PRAEMEDIC KFT Szerződéskötés megtörtént 
25/ 01. 22. Takarítói státusz feloldása a Védőnői szolgálatnál azonnal 
26/ 01. 28. Bérleti szerződés jóváhagyása - Kutyaiskola Szerződéskötés megtörtént 
27-33/ Szocbiz  
34/ 02. 08. Szerződés-módosítás jóváhagyása (Rózsa Attila) Szerződéskötés megtörtént 
35/ 02. 08. A 2021. évi költségvetés előkészítése Végrehajtás folyamatos 
36/ 02. 08. Iskolai étkezde 2021. 02. 20 
37/ 02. 15. Szőlő utcai és laktanyai ingatlanok értékesítése 2021. 02. 04. 
38/ 02. 15 Rétság, 356/62. hrsz alatti Mentőállomás csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 

vízjogi létesítési engedély kérelem 
2021. 02. 22. 

39/ 02. 15. Garázshely adás-vétel 2021. 02. 28. 
40 - 61/ Szocbiz  
62/ 02. 22. Szerződés jóváhagyása (thyssenkrupp GmbH) Szerződéskötés megtörtént 
63/ 02. 22. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Szabályzat jóváhagyása Intézményvezető értesült 
64/ 02. 24.  Soft Program végrehajtására érkezett árajánlatok elbírálása, szerződés-

tervezet jóváhagyása 
Szerződéskötés megtörtént 

65/ 02. 24. Tanuszoda csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély 
kérelem 

Értesítés megtörtént 

66/ 02. 26. Gyalogátkelőhelyek biztonságos megvilágítását biztosító lámpatestek 
cseréjére javaslat 

Szerződéskötés megtörtént 

67/ 03. 03. 2. sz. háziorvosi szolgálat orvosi munkáira pályázat kiírása Pályázat kiírásra került 
68/ 03. 16. Barter Együttműködési Megállapodás Értesítés megtörtént. 
69/ 03. 18.  Zöld város pályázat – tisztázó döntés Értesítés megtörtént 
70/ 03. 18. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tűzvédelmi rendszerének 

áttervezése és kivitelezése 
2021. 03. 31. 



71/ 03. 18. Szőlő utcai és laktanyai ingatlanok értékesítése II. 2021. 03. 31. 
72/ 03. 22. VMKK 2020. évi beszámoló és 2021 évi munkaterv, 2021 évi Szolgáltatási terv Értesítés megtörtént 
73/ 03. 22. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás lehetősége Szerződéskötés megtörtént 
74/ 03. 22.  Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, 

illetve a 2020. évi mérlegbeszámolóról szóló tájékoztató 
Értesítés megtörtént 

75/ 03. 22.  Köznevelési intézmény átszervezése Értesítés megtörtént 
76/ 03. 22.  Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése 
Értesítés megtörtént 

77/ 03. 23. Bölcsőde közbeszerzési eljárás Értesítés megtörtént 
78/ 03. 23. Lakossági hulladékszállítási díj átvállalása - tájékoztatás Szolgáltató értesítése 

megtörtént 
79/ 03. 24. A Pritamin Kft-vel kötött szerződés-módosítás kérelmének utólagos 

jóváhagyása 
Szerződéskötés megtörtént 

80/ 03. 28. VABI Hungária Kft kérelme II. Értesítés megtörtént 
81/ 03. 31. Gyermek- és szociális étkezés díjának megállapítása Szerződéskötés megtörtént 
82/ 03. 31.  Tervezői szerződés jóváhagyása (Valdoderm Kft. -VMKK) Szerződéskötés megtörtént 
83-93/ 03. 31.  Szocbiz  
94/ 04. 06. 2021. évi Közbeszerzési terv Nyilvánosságra hozatal 

megtörtént 
95/ 04. 06. Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve folyamatos 
96/ 04. 08. Megállapodás módosítás Rózsa Attila vállalkozóval Szerződéskötés megtörtént 
97/ 04. 08. Egyedi előfizetői szerződés Szerződéskötés megtörtént 
98/ 04. 09. Megbízási szerződés – Bölcsőde közbeszerzés Szerződéskötés megtörtént 
99/ 04. 16. Jónás Mihály kérelme A hirdetés megtörtént 
100/ 04. 16. Rétság 356/50 és 356/49 hrsz-ú épületek értékbecslésének 

megismétlése 
Az értékbecslés 

megrendelése és az 
értékbecslés megtörtént. 

101-126 Szocbiz végrehajtva 
127/ 04. 28. Pótelőirányzat kérése nyilvántartásba véve 
128/ 04. 28. Vállalkozási szerződés jóváhagyása (VMKK – Pásztor Zoltán) Szerződéskötés 

megtörtént 
129/ 04. 28. Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása Közbeszerző értesítve 
130/ 04. 28. Bérleti szerződés jóváhagyása A bérleti szerződés 

aláírása PM részéről 
aláírásra került 

131/ 04. 28. 32 HA területrendezési munkáinak folytatása Árajánlatok kérése 
megtörtént 

132/ 05. 11. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős Hirdetmény elkészült, 



állattartás elősegítése” című pályázat benyújtása érdeklődő nem volt 
133/ 05. 11. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént 
134/ 05. 12. Rétság 780 hrsz-ú ingatlan értékesítése Szerződés aláírása 

megtörtént 
135-188 Szocbiz végrehajtva 
189/ 05. 19. Ady utcai játszótér kerítés magvalósítása Pályázat benyújtása 

megtörtént 
190/ 05. 19. Az általános iskola előtti játszótéri elemek áthelyezése A volt laktanyába 

beszállításra kerültek az 
eszközök 

191/ 05. 19. Értékbecslés ismételt megrendelése (356/49, 356/50) Szerződés kötés 
megtörtént 

192/ 05. 19. Közterületről történő fakivágási kérelmek elfogadása kivágások megtörténtek 
193/ 05. 27. Gyereknap Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént 
2021. 05. 29. 

194/ 05. 27. Értékbecslés ismételt megrendelése (356/49, 356/50) 2021. 04. 30. 
195/ 05. 31. Rétság, Kossuth u. 10. sz. (200 hrsz) ingatlan értékbecslése Keretösszeg biztosításra 

került 
19. 05.31. ÉMÁSZ Hálózati üzemeltetési szerződés Szerződés kötés 

megtörtént . 
197/ 05. 31. Zöld Város fenntartási munkák Szerződés kötés 

megtörtént 
198/ 05. 31. VMKK – Szent István Napok programterv Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént  
199/ 06. 02. Nemzeti Összetartozás Napja Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént 
200/ 06. 03. Pritamin Kft-vel szerződés felmondása A szerződésfelmondásról 

szóló levelet átvette a 
vállalkozó 

201/ 06. 03. ÉMÁSZ Hálózati üzemeltetési szerződés Szerződés kötés 
megtörtént 2021. 05. 31. 

201/06.10 Gyermekvédelmi beszámoló a beszámoló elfogadásra 
került 



202/06.10 Nyári diákmunka lehetősége a program támogatása 
megtörtént, lejelentettük a 

létszámot 
203/06.10. 2021. évi béremelés Határozat szerint 

végrehajtva 
204/06.11 Igazságügyi szakértő felékérése 356/49-50 Szerződéskötés 

megtörtént 
205/06.11 Mobil WC szerződés jóváhagyása (KRESZ park) Szerződéskötés 

megtörtént 
206/06.14 356/12 Hrsz átvételének lehetősége tájékoztatás megtörtént az 

elutasításról 
207/06.14. Szőlő utcai telkek adás-vételi szerződésének jóváhagyása Az aláírás a vállalkozó 

elfoglaltsága miatt 
elmaradt 

208/06.14 Árajánlat kérés a Kossuth u. járda felújítására és az urnafal 
építésére    

Az árajánlat kérés 
megtörtént 

209/06.14 Dombai Gábor árajánlata laktanya geodétai munkáira A vállalkozó szerződés-
tervezetet még nem 

küldött, elmondása szerint 
Tolmács jóváhagyására 

vár. 
210/06.14 Rendőrlakás felújítás A Városüzemeltetés 

Csoport tagja megtette a 
javaslatot. 

211/06.14 VMKK szerződései – Rutkai B Intézményvezető 
tájékoztatása megtörtént 

 


