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A képviselĘ-testület lejárt határidejĦ határozatainak végrehajtásáról
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A szervezeti és mĦködési szabályzat alapján a képviselĘ-testület rendes ülésének rendszeres napirendjét képezi a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott
hatáskörben hozott döntésekrĘl szóló beszámoló. A képviselĘ-testület ebben az évben a
lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót nem fogadta el. Jelen elĘterjesztésben megpróbáltam január elejétĘl a határozatok végrehajtásáról a tájékoztatást megtenni.
Sajnos az adathordozó meghibásodása miatt a 2011.március 08-i ülés anyagáról , valamint
a legutóbbi május 04-i ülés határozatainak végrehajtásáról az elĘterjesztés készítésekor még
nem tudok számot adni. Amennyiben a lehetĘségek engedik a testületi ülésig megpróbálom
az elĘterjesztést kiegészíteni.
Ugyancsak erre az idĘpontra tudom elkészíteni az egyebek napirendi pontokban elhangzottakra vonatkozó intézkedésekrĘl történĘ beszámolást is.
A felsorolt hiányosságok kiküszöbölése kizárólag a kapacitás függvénye, ezért kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet a május havi beszámoló elfogadására.
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ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

------
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Határozati javaslat
„A” változat
Rétság Város KépviselĘ-testülete a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról valamint
az átruházott hatáskörben hozott döntésekrĘl szóló 2011.május havi beszámolót elfogadja
.
„B” változat
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Rétság Város KépviselĘ-testülete a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról valamint
az átruházott hatáskörben hozott döntésekrĘl szóló 2011.május havi beszámolót nem fogadja el.
Rétság, 2011. május 12
ElĘterjesztĘ:
M e z Ę f i Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaznak.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2011.FEBRUÁR 14.
20-21/2011: város rehabilitációs pályázat: II. forduló pályázati költségek meghatározása és
dokumentáció benyújtása HatáridĘ: 2011.február 15.
FelelĘs: polgármester

végrehajtás megtörtént

22/2011 A Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelĘség által kivetett 699.430
forint eljárási költség befizetése megtörtént
2011.FEBRUÁR 25.
23/2011: építésügyrĘl egy létszám csökkentése, és a hozzá tartozó bér zárolása. A helyi
rendeletekben az átvezetések a határozatnak megfelelĘen megtörténtek, a bér zárolásra
került.
24/2011: szabálytalanul megállapított bér rendezése megtörtént, elĘirányzatok átvezetésével
együtt
25/2011:1 fĘ megbízási díjának törlése a határozatban foglaltaknak megfelelĘen megtörtént
26/2011: 2011.évi költségvetésbĘl a polgármesteri keret 150.000 Ft-os összegét törli.
27/2011: 2011.évi költségvetésben az alapfokú oktatás feladatoknál a kiadások 2. olalán
szakmai készlet minimális taneszköz 2012-ig való idĘarányos teljesítésénél 250.000 Ft helyett 100.000 Ft, az alsó tagozatnál a 4. oldalon 5-8-ik osztálynál a 350.00 Ft helyett 160.000
Ft összeg átvezetése megtörtént
28/2011 : alapfokú oktatás feladatoknál a nem kötelezĘ nyelvpótlék törlése a határozatban
foglaltaknak megfelelĘen megtörtént
29/2011: iskolabusz tarifájának megállapítása: a megállapított tarifa alkalmazása folyamatos
30/2011: 2011.évi költségvetésben az egyházak támogatására 1,5 millió Ft beépítésére vonatkozó javaslatot nem támogatta a képviselĘ-testület, a költségvetés a döntésnek megfelelĘen készült.
31/2011: a megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zároltuk
32/2011:Intézményfenntartó társulás költségvetésének elfogadása, társulási megállapodás
módosítás kezdeményezésére: A költségvetést a társult önkormányzatoknak megküldtük.
A tárgyalástól a tolmácsi polgármester és körjegyzĘ elzárkózott.
33/2011: Fejlesztési hitel felvételének hiánypótlása: OTP-nek megküldve
34/2011: MĦvelĘdési Központ és Könyvtár 2010.évi tevékenységérĘl szóló beszámolót elfogadta a képviselĘ-testület - további intézkedést a határozat nem igényel
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35/2011:- 2011.évi munka és rendezvénytervének elfogadása. A határozatnak megfelelĘen
a fennmaradó összeg a vizesblokk felújítására elkülönítve.
36/2011: ajánlatkérések LSD: 2011.április 21-i ülés
37/2011: kultúrház megnevezésĦ ingatlan ingyenes tulajdonba adás
38/2011: Javépszer Coop Kft –t, hogy a tulajdonában álló 1 db lakás tetĘ felújítási munkálatait . a munka elvégzése megtörtént,a vállalkozó benyújtotta az elsĘ számlát, második számla még nem érkezett, átadásra többször megjelentünk, vállalkozó nem jött el.
39/2011:Sasi ker kérelme: a határozat óta újabb kiegészítés nem érkezett
40/2011: Városi Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte. Az igényelt 350.000 Ft
elĘleget
41/2011: a temetĘben lévĘ 5 db korhadt fa kivágása:
42/2011: „Laktanya út” nevének meghatározása. Az érintett hatóságok és a Kft értesítése
megtörtént, Földhivatali átvezetés elĘkészítés alatt
43/2011:Kiemelt feladatok beszámoló – elfogadva, további intézkedést nem igényel
44/2011:figyelmeztetés elutasítása – nem igényel intézkedést
45/2011:JegyzĘ figyelmeztetése - nem igényel intézkedést
46/2011:JegyzĘ internet költségének támogatása elutasítva, nem igényel intézkedést
2011.MÁRCIUS 08.
47/-52-ig határozatok a városrehabilitációs pályázat benyújtására vonatkozóan. Az adathordozó sérülése miatt a határozatok végrehajtásáról a következĘ ülésen tudunk beszámolni.

2011.MÁRCIUS 25.
53/2011: vízi közmĦ üzemeltetési joga HatáridĘ: 2011. április 1. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester
54/2011. Rétság Városi RendĘrkapitányság beszámolója HatáridĘ: 2011.március 31.
FelelĘs: polgármester
55/2011. Zöld Híd megállapodás
56- 60/2011.Sportegyesületi támogatási pályázatok:. A megállapodások megkötése megtörtént, az elsĘ félévi támogatások utalásra kerültek
61-62/2011.Nyugdíjas klubok támogatása: a megállapodások megkötésre kerültek, átutalás
megtörtént
63/2011. Az igazgató úr kinevezése a képviselĘ-testület döntése szerint megtörtént.
64/2011. Óvoda gépészet: Rét-gáz Bt megbízása: a megbízási szerzĘdést megkötöttük, a
vállalkozó a munkálatokat az intézményben a szerzĘdésben rögzítettek szerint folytatja,
65/2011. Óvoda gépészet: villanyszerelési munkálatokra a megbízási szerzĘdést megkötöttük, a vállalkozó a munkálatokat az intézményben a szerzĘdésben rögzítettek szerint folytatja,
66/2011. hiánypótlással kiegészített adatlap jóváhagyása, és az adatlap határidĘben történĘ
benyújtásával pályázati szándékmegerĘsítésa
67/2011. 2011.március 10-ig benyújtott, és a hiánypótlást követĘen véglegesített Akció Területi Tervet elfogadja
68/2011. és közbeszerzési (kivitelezĘ kiválasztása) eljárás lebonyolítása a tanácsadói feladat
69/2011. Márkus és társai Computer GMk és Szokolai László, Nagy ferenczi felkérésére vonatkozó javaslat
70/2011. az iskolában 1 fĘ fĦtĘ tovább foglalkoztatásának engedélyezését 4 órás 2 havi
71/2011. A karbantartási terv elfogadás: intézményvezetĘk a tervet megkapták, a felújítások
megkezése a városgondnok alkalmazását követĘen elkezdĘdhet.
72/2011.2011.évi közbeszerzési terv elfogadásra kerül. A tervben tételek határidejébĘl (április) egyetlen sem teljesült. A laktanya közvilágítás bĘvítésére az igénybejelentés megtörtént
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válasz még nem érkezett. A temetĘ elĘtetĘ és urnafal beruházás pillanatnyilag szünetel. A
városrehabilitációs pályázatnál pedig projektmenedzsment közbeszerezetése folyamatban
van.
73/2011. 2011.évi közfoglalkoztatási pályázat módosítása: A szükséges intézkedések megtörténtek. A II.fordulóban a 20 igényelt fĘ helyett 26 fĘbĘl 14 fĘ állt foglalkoztatásba. A hatékonyság növelésére a városgondnok alkalmazása folyamatban van.
74/2011.Céltartalék feloldása. Utalás és elszámolás megtörtént
75/2011.Kiemelt feladatokról szóló beszámoló elfogadása- a határozat intézkedést nem igényel
76/2011. telephelyváltozása miatt jelentkezĘ eljárási költségek átvállalása. Az eljárási költségek utalása és rendezése megtörtént.
77/2011.Lakásfenntartási kérelem elutasítása
78/2011.Fejes Zsolt jegyzĘ közszolgálati jogviszonya 2011.május 31.napjával megszĦnik.
79/2011.jogviszony megszĦnésére vonatkozó megállapodás: A megállapodás mindkét fél
részérĘl aláírásra került.

2011.ÁPRILIS 15.
80/2011. A tagönkormányzatok részére az Intézményfenntartó Társulás 2011.évi
81/2011.: Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft finanszírozásáról, céltartalék feloldásáról hozott határozatról a KFt-t értesítettük a határozat megküldésével. Átutalás megtörtént, az elszámolás a képviselĘ-testület üléséig megtörténik.
82/2011. Járóbeteg Szakellátó Központ mĦködésérĘl szóló beszámoló – intézkedést nem
igényel
83/2011. (IV.15.) kt. Egészségügyi szolgálatok telephelyének megváltozása az engedélyezĘ
hatóság felé továbbításra került. A Földhivatali bejegyzés elĘkészítéséig jutottunk, várhatóan
a képviselĘ-testület üléséig a földhivatali bejegyzés folyamatba megkezdĘdik.
84/2011.: Az egészségügyi szolgálatok elhelyezésére vonatkozóan a Nonprofit Kft-vel a
megállapodást megkötöttük, melynek példányait az érintetteknek átadtuk.
85/2011:A képviselĘ-testület által jóváhagyott intézkedési tervben foglalt határidĘknek megfelelĘen megkezdtük a hiányosságok pótlását. A gépkocsi üzemeltetési szabályzat, valamint
a kötelezettségvállalási szabályzat elkészítésének határideje: 2011.május 20. Mai napon a
nyers változatok rendelkezésre állnak. Az esetleges javításokat követĘen a képviselĘ-testület
soron következĘ ülése elé terjesztjük a szabályzatokat tájékoztatásul. A menetlevelek naponta történĘ leadásának elĘírása, teletankolás végeztetése, a tankolás idĘpontjában mért
km óra állás rögzítése várhatóan a képviselĘ-testület üléséig utasítás formájában kiadásra
kerül. Az üzemanyaggal történĘ elszámolás dokumentálása jelenleg is folyamatos, minden
hó 5.napjáig megtörténik.
86/2011: Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója. A döntésrĘl a Kft értesítése az elĘterjesztés készítéséig még nem történt meg túlterheltség miatt. A testületi ülés idejére igyekszünk további
információt szerezni
87/2011.: a 14./2011.(I.21.) kt.határozat visszavonásáról szóló testületi döntést a Nógrád
Megyei Kormányhivatal részére továbbítottuk.
88/2011.: Járóbeteg Szakellátó Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft névváltoztatására vonatkozó határozatot a Kft-nek megküldtük, a májusban megtartott taggyĦlésen a
névváltoztatási javaslat elutasításra került.
89/2011.: 3 igen 3 nem szavazategyenlĘség mellett a 15./2011.(I.21.) kt. határozat törvényességi észrevétele tárgyában a határozati javaslat nem került elfogadásra. A döntésrĘl a
Nógrád Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.
90/2011: Jávorka János képviselĘ április havi tiszteletdíjának utalása megtörtént
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91/2011: A hiánypótlásra elkészült iratok a képviselĘkhöz eljutottak, képviselĘ-testület
2011.április 21-én ülésezett, az ülésen Hatvani Gábor pályázatíró megjelent. A határozat
egyéb intézkedést nem igényelt.
2011.ÁPRILIS 21.

92/2011:Márkus és Társai Kft.-t megbízása. A pályázat hiánypótlásában a döntésnek megfelelĘ adatok jelenjenek meg. A szerzĘdés aláírásának határideje: 2011.április 22. FelelĘs:
MezĘfi Zoltán polgármester:
93/2011: önrészként maximum bruttó 72.289.253 Ft biztosítása település rehabilitációs pályázathoz
94/2011.: Nagyferenci Kft-vel 2009.október 15-én kötött megbízási szerzĘdést módosítása
HatáridĘ: 2011.április 22. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester
95/2011: a pályázat benyújtása megtörtént
Hatvani Gábor pályázatíró részére a képviselĘ-testület valamennyi április 21-i döntése
április 21-én átadásra került. Az ülés jegyzĘkönyvét, a közbeszerzési eljárás meghívásait valamint jegyzĘkönyvét április 28-án továbbítottuk részére. Az aláírt szerzĘdés
Márkus és Társai Kft-nek 2011.április 26-án postázásra került. Márkus úr 2011. április
28-án személyesen felkereste a hivatalt. Nagy-ferenczi Kft-vel a szerzĘdés módosítására még nem került sor.
95/A.(IV.21.) adás-vételi szerzĘdés 600.000 Ft összegért Medgyesi Péter vállalkozó tulajdonába adja. HatáridĘ: 2011. április 30. FelelĘs: polgármester
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Tájékoztató a két testületi ülés közötti idĘszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról.
Április 8. : Három kistérséget érintĘ védelmi gyakorlatnyitó értekezlete volt. (Rétság,
Balassagyarmat, Szécsény). Tájékoztatom Önöket, hogy a Honvédelmi TörvénybĘl fakadóan
körzetközponti polgármester a helyi védelmi bizottság elnöke, tehát kötelezĘ feladat.
A gyakorlat célja, hogy „minĘsített” helyzetben a települések vezetĘi elérhetĘek legyenek.
Érezzék a feladat súlyát és a visszajelzési kötelezettséget.
Április 9. : A polgárĘrség szervezésében szemétszedési akció volt kb. 50 fĘ részvételével.
Köszönöm a segítséget valamennyi résztvevĘnek.
Április 9. : A laktanya telephelyét mutattam be egy építési vállalkozónak. A javítómĦhelyt
szeretné bérbe venni vagy megvásárolni. A kérelme nem érkezett meg azóta.
Április 11. : Dr. Csaja Terézia tájékoztatott, hogy Rétságon egy EU-s program keretében
biomonitoring szĦrĘvizsgálaton vehet részt 60 gyerek és szüleik. A program célja: eddig nem
vizsgált elemek szĦrése (pl: fémek) a szervezetben. A magyarországi gyakorlat erre nem
terjed ki.
Április 14. : Szintén védelmi bizottsági ülés volt árvíz felkészítés kapcsán, különös tekintettel
az Ipoly vízgyĦjtĘ területére.
Április 18. : A VízmĦ FEB értékelte az elmúlt évet és a csatlakozás jelenlegi állását a DMRV
Zrt- hez. Kértem, hogy a végleges szerzĘdésekrĘl az önkormányzatok kapjanak példányt.
Megköszönték Rétság segítségét abban, hogy az évek óta legnagyobb gondot okozó
szennyvíz iszap kihelyezésre került borsosberényi mezĘgazdasági területre.
Április 19. : Újabb bejárás volt a FėKEFE igazgatóval, Szabó Györggyel. A laktanya két
épületét jártuk be: a volt gyengélkedĘ és a CSMO épületei lehetnek alkalmasak bĘvítésre.
Jelen volt a Munkaügyi Központ képviselĘje, csökkent munkaképességĦ foglalkoztatási
pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót adott. Utána közös tájékoztatót tartottunk a Templom
utcai üzemben a dolgozóknak.
Április 20. : Többszöri laktanyai bejárás után egy gyógyszerkutató és fejlesztĘ cég
képviselĘjével találkoztam Budapesten. A Járóbeteg Ellátó melletti két épületet tartanák
alkalmasnak kutatásra illetve rehabilitációs intézményfejlesztésre. Erre van pályázat.
Megadtam az épület paramétereit, illetve konkrét ajánlatot kértem. ElsĘ körben a befektetĘ
azonban nem vásárolni akar, hanem konzorciumi szerzĘdést az önkormányzattal.
Április 26. : A Gazdasági Minisztériumtól, Matolcsy GyörgytĘl vettem át megbízólevelet,
hogy a Regionális Szakképzési Bizottságban vegyek részt, tekintve, hogy jelentĘs átalakulás
várható a szakképzés terén. Az elmúlt években több fórumon is hangoztattam, hogy teljesen
eltĦnt a szakmunkások képzése.
A hagyományos pl. vasas szakmák eltĦntek mind a képzésbĘl, mind a piacról. Komoly
munkaerĘhiány van belĘlük. Ezt a rétsági üzemek vezetĘi is megerĘsítik, csak, hogy helyi
példát említsek.
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Április 27. : Két bank képviselĘjével vettem fel a kapcsolatot és tájékoztattam Ęket, hogy a
megüresedett Egészségügyi Központ épülete erre alkalmas lehet.
Április 28. : Kondex Kft. (rétsági kemping üzem tulajdonosa) tájékoztatott a fejlesztési
elképzelésekrĘl, illetve kérték a segítségünket további befektetési lehetĘségekrĘl.
Április 28. : Budapesti befektetĘvel találkoztam rétsági székhely kapcsán. ( Május 4-i
testületi ülésen errĘl már döntött a testület)
Május 6. : Nukleáris gyakorlat elĘkészítés volt Balassagyarmaton. A gyakorlat május 24-én
lesz. Közölték a részleteket, illetve a gyakorlatot a HM Védelmi Hivatal támogatja a
tájékoztatás fejlesztésre alkalmas tárgyi és irodai eszközökkel.
Május 9. : Egyeztettem Hajnis Ferenc tolmácsi polgármesterrel az Iskolatársulási
Megállapodás kapcsán. Kérésem arra irányult, hogy 2011-ben ne határozzunk meg újabb
konkrét összeget. Maradjon egyelĘre a 2010-es 1. 600.00 forint és végelszámolásnál
rendezzük a tényleges különbséget.
Kérem a tájékoztató elfogadását.

Rétság, 2011. május 10.
MezĘfi Zoltán
polgármester
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Az elĘterjesztést készítette: pénzügyi csoportvezetĘ

ElĘterjesztĘ: polgármester

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a
képviselĘ-testület jogosult megállapítani. A lakások bérleti díját rendeletben, míg a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díját határozatban kell rögzíteni. A bérleti szerzĘdések és
díjak áttekintését követĘen megállapítható, hogy az évek során a feltételek között jelentĘs
különbségek alakultak ki, szinte névre szólóak a meghatározott lehetĘségek és feltételek.
CélszerĦ lenne következetes kategóriákat felállítani, és kategórián belül megközelítĘleg azonos feltétel-rendszert kialakítani. További változás: a vagyonrendeletünk a május 4-i testületi
ülésen módosításra került. Korábban az intézményvezetĘk köthettek 6 hónapot meg nem
haladó bérleti szerzĘdéseket. Jelenlegi szabályozás szerint minden bérbeadásról – az eseti
bérbeadás kivételével - a KépviselĘ-testület dönt. A döntés meghozatalához szükséges a
következĘ részletes tájékoztatás készítettük a bérbe adott illetve bérbe adható ingatlanokról.

Bérlakások

I.1. Rákóczi út 34. Jelenlegi bérlĘ: Iacobovicsi Zsuzsanna
Összkomfortos szolgálati lakás, területe 98 m2. Jelenlegi bérleti díj. 138 Ft/m2/hó (98 m2 x
138 Ft= 13.524 Ft/hó 162.288 Ft/év). A bérleti jogviszony a 490-2/1993. számú határozat
alapján a szolgálati lakásra jogosító munkaviszony idĘtartamára érvényes. A dolgozó munkaviszonya az Egyesített Egészségügyi intézménynél feladatátadás miatt 2011. március 31én megszĦnt. A munkáltató változás pályázati kötelezettség volt, nem a dolgozó kezdeményezte a munkaviszony megszĦnését. CélszerĦ lenne a szerzĘdést továbbra is úgy kezelni,
mintha saját dolgozónk lenne a bérlĘ. Új bérleti szerzĘdés megkötése azonban indokolt.

I.2. Rákóczi út 34. – Jelenlegi bérlĘ: Dr. Kása Géza - JóhiszemĦ, jogcím nélküli
bérlĘ
Összkomfortos szolgálati lakás, területe 96 m2. Jelenlegi bérleti díj. 33.170 Ft/hó. A bérleti
díj nem területre szól, hanem lakásra.

1 oldal a 29 oldalból
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Az egészségügyi központban lévĘ lakásokra felújítási kiadásunk nem volt. Fenntartással
kapcsolatban a következĘ jogcímeken voltak kifizetések: kéményseprés, szemétszállítás,
karbantartás.

I.3. Nyárfa u. 9.. II/6. - Jelenlegi bérlĘ: Répássy Lászlóné
Komfortos, 60 m2-es lakás. Jelenlegi bérleti díja 92/m2/hó = 5.520 Ft/hó, 66.240 Ft/év. A
bérlĘ a Nógrád Megyei RendĘr-fĘkapitányság Gazdasági Igazgatóságának MĦszaki és
Üzemeltetési Osztály kijelölése alapján bérli az ingatlant. A bérleti szerzĘdés határozatlan
idĘtartamra szól.
Felújítási ráfordítások: 2008. évben 75.000 Ft (ablakcsere),
2011. évben várhatóan 180.000 Ft (tetĘszigetelés).
I.4. Kossuth u. 22. - Jelenlegi bérlĘ: Virág Richárd
Komfort nélküli, 25 m2-es lakás. A szerzĘdés idĘtartama 2010. június 1. naptól 2010. november 30. napjáig szólt. A szerzĘdés lejárt, a bérlĘ továbbra is az ingatlanban lakik.
A bérlĘkijelölés a Rétsági Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének javaslata alapján
történt. A bérbeadásról – tekintettel vis major helyzetre – Rétság Város Polgármester a
706/2010. számú engedélye rendelkezett. A bérleti szerzĘdés az ingatlant szükséglakásként
kezeli.
Bérleti díj: 25 m2 x 48 Ft/hó, + vízdíj 60 liter/nap (bérleti díj 1.200 Ft/hó, vízdíj 929 Ft/hó

I.5. Kossuth u. 22. – Jelenlegi bérlĘ: Szabó Pál
1994. október 25. napon licit útján vette bérbe a bérlĘ a 34,3 m2-es komfort nélküli lakást. Az
eredeti bérleti szerzĘdés 5 évre, 1999. október 31-ig szólt. 2000. január 1. naptól 2008. december 31-ig a szerzĘdést évente, további egy-egy évvel meghosszabbítottuk. Jelenleg
nincs érvényes szerzĘdés a bérlĘvel.
1994. évben a havi lakbér 4.600 Ft-ban került meghatározásra. 2010. július 1. naptól emelkedett 4.790 Ft/hó díjtételre.
A bérlĘ a lakbéren kívül vízdíjat fizet, 30 liter/nap/fĘ 2 fĘ figyelembe vételével (929 Ft/hó).

I.6. Kossuth u. 22. – Jelenlegi bérlĘ: Tóth Gyuláné
51 m2-es, komfort nélküli lakás. 1990. június 21. naptól határozatlan idĘre szól a szerzĘdés.
A bérlĘ a lakbéren kívül vízdíjat fizet, 30 liter/nap/fĘ 1 fĘ figyelembe vételével (465 Ft/hó).
A Kossuth u. 22. szám alatti lakásokra jelentĘsebb felújítási ráfordításunk nem volt. 2010.
évben 81.250 Ft karbantartási kiadásunk keletkezett.

I.7. Üres lakások
- Rákóczi út 34. szám alatti volt gyermekorvosi szolgálati lakás (összkomfortos)
- Templom u. 7. szám alatti komfortos lakás

II. Garázsok
II.1. Rákóczi út 34. – Jelenlegi bérlĘ: Iacobovici Zsuzsanna
Rákóczi út 34. 14,4 m2 garázs. A szerzĘdés idĘtartama a szolgálati lakásra fennálló bérleti
szerzĘdés idĘtartamáig szól. Jelenlegi díja. 14,4 m2 x 204 Ft/hó

II.2. Rákóczi út 34. – Jelenlegi bérlĘ: Dr. Kása Géza
Rákóczi út 34. szám alatt lévĘ garázsokból bérel egy 13,0 m2 nagyságú garázst. A garázs
díjtétele úgy lett megállapítva, mintha szolgálati lakáshoz tartozna a garázs. A lakást ugyanakkor már rég nem szolgálati lakásként bérli.

II.3. Rákóczi út 34. – Jelenlegi bérlĘ: Dr. Szájbely ErnĘ
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Rákóczi út 34. szám alatt lévĘ garázsokból 1 db 14,4 m2 területĦt bérel. A bérleti szerzĘdés
határozatlan idĘre szól. 2007. július 1. naptól nem a hasznos alapterület a bérleti díj alapja. A
bérleti díj egy új kategória szerint „nem szolgálati lakáshoz tartozó garázs”, egy összegben
került megállapításra. Jelenlegi bérleti díj: 5.970 Ft/hó

II.4. Templom u. 11. – Jelenlegi bérlĘ: Horváth Zsolt
Templom u. 11. szám alatt bérel egy 29 m2-es garázst.
A bérleti szerzĘdés szerinti utolsó idĘtartam 2008. július 1- 2008. június 30. A bérleti díj szintén 2007. július 1. naptól egy összegben, hasznos alapterülettĘl függetlenül került meghatározásra, Jelenlegi bérleti díj: 5.970 Ft/hó

II.5 József Attila u. 13. – Jelenlegi bérlĘ: Szép Antal
14,6 m2-es garázst bérel. A bérleti díj szintén 2007. július 1. naptól egy összegben, hasznos
alapterülettĘl függetlenül került meghatározásra, Jelenlegi bérleti díj: 5.970 Ft/hó

II.6. József Attila u. 13. – Jelenlegi bérlĘ: Szabó Klára
14,6 m2-es garázst bérel. A bérleti díj szintén 2007. július 1. naptól egy összegben, hasznos
alapterülettĘl függetlenül került meghatározásra, Jelenlegi bérleti díj: 5.970 Ft/hó

II.7. József Attila u. 13. – Jelenlegi bérlĘ: Fazekasné Majnik Mária
14,0 m2-es garázst bérel. A bérleti díj licit útján 8.000 Ft/hó. A bérleti szerzĘdés idĘtartama
2009. december 1-tĘl, 2010. november 30-ig szólt. Jelenleg nincs érvényes szerzĘdés a bérlĘvel.

III. Városban lévĘ nem lakás céljára szolgáló bérbe adott helyiségek
III.1. Rákóczi úti Jegypénztár
Nógrád Volán a bérlĘ. A bérlemény 2,25 m2-es. A bérleti díj az inflációval emelhetĘ. Jelenlegi bérleti díj 40.433 Ft/negyedév. A szerzĘdés határozatlan idĘre szól, felmondási idĘ 12
hónap.

III.2. Kossuth u. 10. (Takarmánybolt)
Jelenleg a Szécsényi TakarmánykeverĘ Kft a bérlĘ. 1991. január 1-tĘl köttetett az eredeti
szerzĘdés, akkor 5 évre. A jelenlegi tulajdonossal 2007. július 17. nappal kötöttük a szerzĘdést. 6 havonta, jelenleg 12 hónapra lett hosszabbítva, most 2011. december 31-ig. Kereskedelmi tevékenyég végzésére adjuk bérbe 27 m2 x 33 Ft/hó 106.920 Ft/év, 26.730
Ft/negyedév

III.3. Kossuth u. 8. (Lottózó)
BérlĘ: Enimex Kft. AlapszerzĘdés 2007. április 1-2010. március 31. napon köttetett, üzlet és
raktár céljára, bérelt terület 2 x 28 m2. Hosszabbítva többször volt a szerzĘdés, legutolsó
2011. április 1-tĘl 2011. szeptember 30-ig. A havi bérleti díj 552 Ft/m2, illetve 330 Ft/m2.

IV. Volt laktanya területén lévĘ bérlemények
IV.1. Rétsági Árpád Egylet
Tolmács 02/4 hrsz 8 ha 8848 m2 terület, szerzĘdés idĘtartama 2008. dec.1-2033. november
30. ( 25 év). Bérleti díj 12.000 Ft/év. SzerzĘdés szerint minden évben felülvizsgálat, ez eddig
nem volt. Inflációval lett volna emelhetĘ.

IV.2. Regionális Ingatlan Kft.
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A 37. számú épületbĘl 50 m2-t bérel, raktározási tevékenység céljára. A testület által jóváhagyott bérleti díjat fizeti ( 125/2010. (IV.29) számú határozat alapján 278 Ft/m2/hó x 50 m2
= 13.900 Ft/hó). Határozatlan idejĦ szerzĘdésünk van.

IV.3. Szondi SportlövĘ és Paint Ball Egylet
A 2-es számú épületbĘl bérel 5 m2-t, raktározás céljára. A testület által jóváhagyott bérleti
díjat fizeti (125/2010. (IV.29) számú határozat alapján 3.330 Ft/m2/év x 5 m2 = 16.650
Ft/év).

IV.4. Gresina István (korábban Liget Bt.)
56 m2 területet bérel, a képviselĘ-testület által jóváhagyott bérleti díjat fizeti (125/2010.
(IV.29) számú határozat alapján 47 Ft/m2/hó x 56 m2 = 2.632 Ft/hó) határozatlan idejĦ

IV.5. Hangár Sport Egyesület
Tolmács 02/4 hrsz. alatt lévĘ területen hangárt bérel, a KépviselĘ-testület döntése alapján
évente 1.000 Ft bérleti díjat fizet /124/2010. (V.27.) számú hat. alapján/. Határozatlan idejĦ a
szerzĘdés, bérleti díj emelésének lehetĘségét nem tartalmazza.

IV.6. Extrém Légisport Egyesület
Tolmács 02/4 hrsz. alatt lévĘ területen 3790 m2 területet és a területen hangárt bérel sporttevékenység céljára. A képviselĘ-testület által jóváhagyott havi 5.000 Ft-os bérleti díjat fizeti.
Vállalta továbbá, hogy az önkormányzat részére évente 5 levegĘben töltött órát biztosít.
Vállalta a település légifotózását, az illegális szemétlerakás felkutatását, az illegális fakitermelés felkutatását, a tĦzgyújtások figyelését, az önkormányzat kiemelt vendégei részére
sétarepülés biztosítását. A Sportegyesület vállalta továbbá az általa bérelt terület és épület
környékének rendben rakását és tartását. Határozatlan idejĦ a szerzĘdés, a bérleti díj emelésének lehetĘségét nem tartalmazza.

IV.7. C.F. Majer Polimer-Technikai Kft.
Az 5. számú épületbĘl hozzávetĘleg 500 m2-t bérel, raktározási tevékenység céljára, 2009.
január 1. naptól. Bérleti díja 1.000.000 Ft/év.

IV.8. Misik FakitermelĘ Kft.
2005. április 1. naptól határozatlan idĘ Rétság 0148/5 hrsz terület, telephely a besorolása,
lehetett volna emelni az infláció mértékével. A bérelt terület 5.603 m2, a megállapított bérleti
díj 30 Ft/m2/év.

V. Városháza épületében lévĘ bérlemények
V.1. Regionális Civil Központ Alapítvány
20 m2 területet bérel, tanácsadó helyiségként (szerzĘdés szerint becsült idĘ 1440 óra/év,
heti 2 alkalommal 6 óra). Alkalmanként tartózkodnak a Városházán. A bérleti szerzĘdés idĘtartama: 2010. március 1. naptól 2013. február 28. napig. Felmondási idĘ 1 hónap. Bérleti díj
16.000 Ft/hó, mely tartalmazza a közmĦköltségeket is.

V.2. Dr. Szabó Sándor
20 m2-es irodát bérel a Városháza földszintjén. A bérleti díjon felül valamennyi közmĦvet –
villany, víz, gáz - felosztás alapján megtéríti. Bérleti szerzĘdése április 30-án lejárt. Meghoszszabbítására – a már akkor elĘkészítés alatt lévĘ vagyonrendelet módosítás miatt – nem
került sor.
Jelenlegi bérleti díja: 836 Ft/m2/hó

V.3. Rétság Kistérség Többcélú Társulás – BelsĘ ellenĘri csoport
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18 m2-es irodát bérelnek a Városháza emeletén. A bérleti díjon felül a Társulás megtéríti a
közmĦköltségeket is.
Jelenlegi bérleti díja: 487 Ft/m2/hó

VI. Rákóczi út 32. szám alatti épület bérleti (volt alsó tagozatos iskola)
VI.1. Mikszáth Kálmán Középiskola
Bérleti szerzĘdés az épület használatára nem áll rendelkezésre. Az épület fenntartásával
kapcsolatos összes költséget a város fizeti. Ténylegesen egy együttmĦködési megállapodás
lenne indokolt.

VI.2. Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete
Érvényes bérleti szerzĘdés a jelenleg nem áll rendelkezésre. Korábban az Intézmény az
Általános iskolával kötött bérleti szerzĘdést, mely az intézmény-átszervezésével érvényét
vesztette. A korábbi bérleti szerzĘdés szerint a bérelt terület nagysága „az alsótagozatos
épületének az emeleten az ajtóval leválasztott része”. A bérleti díj 420.000 Ft/év (35.000
Ft/hó), mely tartalmazza a közmĦköltségeket is. A bérleti díjat az infláció mértékével évente
lehetett volna emelni. A korábban megkötött bérleti szerzĘdés idĘtartama: 2007. szeptember
1. naptól 2012. augusztus 31. közötti idĘszak. Felbontásra vonatkozó rendelkezés: közös
megegyezéssel, bármikor.

VI.3. Eseti bérbeadások
A kistornatermet rendszeresen veszik igénybe csoportok:
•
Óvodás labdarúgók 2010. dec.1-tĘl, heti 2 alkalom (2 alkalommal x 1 óra, bérleti díj
500 Ft/óra (Börzsöny Diáksport Egyesület)
•
Évinger Boglárka heti 1 óra, bérleti díj 500 Ft/óra. A jelenleg érvényes szerzĘdés idĘtartama: 2010. 09.01. naptól 2011. 06.30. napig.
•
Rétsági Judo Klub heti 3 alkalom 6 óra, bérleti díj: 500 Ft/óra. 2010.12.31-én lejárt a
szerzĘdés.
•
Molnár Miklós – Cigány Kisebbségi Önkormányzat, heti 2 alkalommal, bérleti díj: 500
Ft/óra. A jelenleg érvényes szerzĘdés idĘtartama: 2011.02.11. naptól 2011.06.15.
napig.
A kistornaterem bérleti díja 500 Ft/óra, mely tartalmazza a közmĦköltségeken felül a takarítása költségét is. Az intézményvezetĘ elmondása szerint ez az összeg nem fedezte a ténylegesen felmerült költségeket. Emelése mindenképp indokolt. Javasolt bérleti díj összege:
1.000-1.500 Ft/óra.

El nem bírált kérelmek
15/2004.(X.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
12.§
(1) A képviselĘ-testület az önkormányzat tulajdonában lévĘ vagyontárgyak hasznosítására (bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülĘ vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki.
(2) A pályázati rendszer nem terjed ki:
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a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények
alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére
b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üzletrészeinek értékesítésére,
c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére,
d.) részvények értékesítésére,
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre
f.) ha a hasznosítandó helyiség közérdekĦ célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivéve több jelentkezĘ esetét, illetve 1 millió forintot elérĘ vagy meghaladó értékhatár
esetén, ha a KépviselĘ-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosszú
távú stratégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormányzati
érdekbĘl a pályázat mellĘzésérĘl rendelkezik,
h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére
i.) mezĘgazdasági rendeltetésĦ földek haszonbérbe adására
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére
(3) A pályázatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – az illetékes bizottságok véleményezésével – a KépviselĘ-testület bírálja el.
VII. 1. Templom utca 11.
Rétság Kistérség Többcélú társulása kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a volt fizikoterápia épületének bérlési szándékával. A Munkaszervezet VezetĘje úgy nyilatkozott, hogy az
épületet felújítanák, majd a felújításra fordított költségeket lelaknák. Kéri az épületre a bérleti
díj megállapítását.
A felszabadult egészségügyi intézményi épületek hasznosításáról a KépviselĘ-testület még
nem tárgyalt. A hasznosítás indokolt, ugyanakkor kellĘ tekintéssel kell eljárni a változások
során. A bérbeadás útján történĘ hasznosítás hosszútávon kedvezĘbb, mint az értékesítés,
tartós bevételi forrást jelent az önkormányzatnak. A bérbeadás vagyonfelélést sem eredményezne. Az épületek a vagyonrendelet szerint korlátozottan forgalomképes kategóriában
vannak besorolva. A vagyonrendeleti besorolás a bérbeadást nem akadályozza. A bérbeadás során figyelembe kell venni, hogy az épülethez tartozik egy garázs és egy udvar is.
A bérleti díj megállapítása során pontos információnk csak saját adatinkról vannak. Jelenleg
a Városházán a földszinti irodát 836 Ft/m2/hó összegben, a tornatermet 2.000 Ft/óra díjtétellel (tartalmazza a rezsiköltségeket is) adjuk bérbe. A Városházán az emeleti iroda bérleti díja
– tekintettel a korlátozottabb hasznosításra - lényegesen elmarad a földszinti díjtételtĘl, 487
Ft/m2/hó.
A kérelemben a Munkaszervezet VezetĘje nem nyilatkozott arról. hogy a garázsra igényt
tartanak-e. FeltételezhetĘ azonban, hogy az intézmény nem venné szívesen az épület közös
hasznosítását. A bérleti díjra, mivel egy teljesen önálló épületrĘl van szó, nem kell más szervezetekhez alkalmazkodni javasolható a 950 – 1.200 Ft/hó közötti összeg.
A kérelemben VezetĘ Asszony úgy nyilatkozott, hogy az épületet felújítanák, a felújítás költségét pedig lelaknák. A felújítás mértékét nem tartalmazza a kérelem. ErrĘl pedig pontos
információk szükségesek a jó döntéshez. ElsĘ gondolatban a felújítás, majd lelakás nem
támogatható, hiszen az a jelenlegi állapotot konzerválná, abból a városnak haszna nem lenne. Ugyanakkor, ha ez a felújítás tartós állapotjavítást, vagy gyors lelakást jelentene, akkor
tárgyalhatónak tartanám a javaslatot.
A felszabadult egészségügyi intézményekkel kapcsolatban még egy fontos döntést meg kell
hozni: az épületek fenntartása - és természetesen esetleges bevétele - mely intézményt ter6
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helje. A döntés lényege: épületek maradjanak az Egyesített Egészségügyi Intézménynél,
vagy kerüljenek át a városhoz.

VII.2. Rákóczi út 20. – Városháza volt porta helyiség
Rétság Kistérség Többcélú társulása kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a Városházán
lévĘ volt porta helyiség bérlési szándékával. A helyiséget Turinform irodaként kívánják használni 2011. május 15-tĘl augusztus 31-ig.
A helyiséget jelenleg a közhasznú dolgozók csoportvezetĘi használják. Naponta többször a
közfoglalkoztatottak ott gyülekeznek, várakoznak. Korábban a Templom úti üres lakás már
kijelölésre került melegedĘként, mely újra visszakaphatná ezt a (melegedĘ) funkciót.
A kérelem támogatható, a Városházára megállapított bérleti díjtétellel. A további, vagy hoszszú távú hasznosítást azonban a hivatal átszervezesének folytatásaként kialakítandó ügyfélszolgálati iroda helyének megjelölése miatt nem javaslom.

VII.3. Rétság, 568 hrsz
16.§
(1) Beépítetlen földterület csak akkor adható bérbe, ha a rá vonatkozó településrendezési elĘírásoknak megfelelĘ terület-felhasználás várhatóan öt éven belül nem valósul meg.
(2)A bérelt földterületen kizárólag kártérítési igény nélkül megszüntethetĘ ideiglenes
építmény helyezhetĘ el.
Szabó Miklós vállalkozó 2007. április 1. naptól használja a 568 hrsz-ú, 970 m2 területĦ közterületet, virág, dísznövény és palánta árusítás céljára. A 14/2007. (II.15.) számú képviselĘtestületi határozat 2007. április 1. naptól 2007. december 31. napig engedélyezte a területbérletet. A bérleti díj j 8.000 Ft + áfa összeg volt.
A terület a Rákóczi út – MezĘ út keresztezĘdĘsénél található.
A terület a tulajdoni lap alapján: kivett beépítetlen terület. A területen MATÁV szolgalmi jog
került bejegyzésre, 14 m2 területre. A területen optikai kábel húzódik. Gyakorlatilag értékesíthetetlen terület, a településrendezési tervek alapján csapadék-vízelvezetés is ide kerülne.
A vállalkozás 2007. évtĘl is folyamatosan használja a területet, a bérleti díjat megfizeti. A
közelmúltban szóbeli felhívásunkra – mivel a bérleti szerzĘdése rég lejárt és újabb kérelem
azóta nem érkezett – benyújtotta kérelmét, melyben kéri a terület további használatát 2011.
január 1. naptól 2011. december 31. napig.
A beépítetlen területre nem alkalmazható a közterület használatra vonatkozó rendelettel
megállapított díj. Hasonlóan a 2007. évi döntéshez, most a KépviselĘ-testület jogosult a bérleti díjat megállapítani.
2007. évet követĘen a terület bérleti díja nem emelkedett. CélszerĦ lenne a bérleti díjat úgy
megállapítani, hogy legalább az infláció érvényesülne a bevételekben.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §(1)bekezdés l) pontja alapján a beépítetlen terület mentes az általános forgalmi adó alól, az önkormányzat nem élt a
88. §-ban meghatározott adókötelesség tétellel, tehát a vállalkozásnak sem kell áfát fizetnie
a számla végösszegében.
Összehasonlításhoz a területbérleti díjak vonatkozásában saját adatok nem állnak rendelkezésünkre. A volt laktanyában a csak területet használók részére eddig 47 Ft/m2/hó díjtétel
volt megállapítva. Az inflációt követĘ emelés után ez 49 Ft-ra emelkedne. Jelen esetben a
vállalkozó bérleti díja 45.590 Ft lenne havonta, ami véleményem szerint irreálisan magas.
Tekintettel a terület elhelyezkedésére, a jó megközelíthetĘségére javaslom, hogy a havi díj
15-20 Ft/m2 mértékkel kerüljön megállapításra.

VII.4. Volt tiszti étkezde részleges bérlésére vonatkozó kérelem
7
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Jónás Gábor balassagyarmati lakos kérte, hogy a volt tiszti étkezde épületébĘl 50 m2 terület
bérléséhez járuljon hozzá a KépviselĘ-testület.
Kérelmében sem a bérlemény használatára vonatkozó, sem idĘtartamára vonatkozó nyilatkozat nincs.
A volt tiszti étkezde épülete a kért területtĘl lényegesen nagyobb, elkülöníthetĘ, lezárható
részei nincsenek.
A kérelmezĘ konkrétan megjelöli az épületet, ahol bérelni kíván területet, arra vonatkozóan
viszont nem nyilatkozott, hogy esetleg más helyiséget elfogad-e.

VII. Térítésmentesen biztosított ingatlanok
15/2004.(X.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
19.§
(1) A képviselĘ-testület - ha ahhoz önkormányzati érdek fĦzĘdik – bérleti díj, használati díj megfizetése nélkül is hasznosíthatja ingatlan –vagyontárgyait.
(2) A hasznosítás szabályait a 22 .§ tartalmazza
Ingyenes használatban lévĘ ingatlanok kezelése és mĦködtetésének szabályai
22.§
(1) Önkormányzati tulajdonban lévĘ vagyontárgy csak a képviselĘ-testület döntése
vagy törvényi kötelezettség alapján adható ingyenes használatba.
(2) Ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni
nem kell.
(3) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban ténylegesen felmerülĘ költségeket, a használt területtel arányos részét meg
kell térítenie. Ezek különösen a használt helyiségek (ingatlanok, ingatlanrészek)
belsĘ felújítási, karbantartási költségei, a közös költségek, a használt helyiségek
közüzemi díjai.
(4) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerzĘdést kell kötni.
23.§
(1) Az önkormányzat kisebbségi résztulajdonában lévĘ gazdasági társaságokban,
közhasznú társaságokban, a taggyĦlésen az önkormányzatot a polgármester,
vagy az általa meghatalmazott személy képviseli a KépviselĘ-testület iránymutatása szerint.
(2) A polgármester a tulajdonosi képviseletrĘl tájékoztatást ad a képviselĘtestületnek.
VII.1. Polgári Védelem
EgyüttmĦködési megállapodás alapján bérleti díjat nem fizet az általa használt 2 db 34 m2es irodáért. A közmĦköltségeket azonban – felosztás alapján – megtéríti.

VII.2. Magyar Vöröskereszt
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A Templom u. 7. szám alatt lévĘ 47,5 m2-es komfortos épületet használja. Az ingyenes
használathoz a KépviselĘ-testület a 92/1999. (IX.23.) számú döntésével járult hozzá. A közmĦköltségekhez hozzájárul.

VII.3. ÁNTSZ
A Polgármesteri Hivatal emeletén használ egy irodát. A közmĦ költségeket megállapodás
alapján megfizeti.

VII.4. FĘkefe Nonprofit Kft.
A CISZ házat használja, csökkent munkaképességĦ embereknek teremtett munkahelyet.
Bérleti díjat nem fizet, cserében vállalta nagyarányú rétsági munkavállalók foglalkoztatását.
A közmĦköltségeket rendszeresen megtéríti.

VII.5. FĘnix SE.
2011. évben sporttámogatás helyett ingyenes tornaterem használatról döntött a KépviselĘtestület. Az ingyenes használat során célszerĦ lenne meghatározni az alkalmak számát és
határozatban kimondani a sportegyesület jogosultságát.

VII.6. „Faház”
A városi labdarúgók részére átengedett épület. A közüzemi költségeket az egyesület fizeti.

VIII. Az Általános Iskolában lévĘ bérlemények
Az intézményeink közül jelenleg a Polgármesteri Hivatalon kívül az Általános Iskola ad bérbe
tartósan helyiséget. Igazgató Asszony a következĘ tájékoztatót készítette a napirendhez:

ÁLTALÁNOS ISKOLA
2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1.
TELEFON: 06-35-550-138
TELEFON/FAX: 06-35-350-418
E-mail: oktatas@retsag.

Rétság Város Önkormányzatának
KépviselĘtestülete
Rétság

Tisztelt KépviselĘtestület!
A 2010 májusi testületi ülésre a vagyonrendelet módosítása kapcsán a következĘ tájékoztatást adom.
A tornatermet a következĘ egyesületek, társulatok bérlik:
1. Nagyoroszi öregfiúk csapata (2010. 11.11.- 2011. 02.25.)
2. Kramlik Károly focicsapata (2011. 01. 03. – 2011. 03.16.)
3. FĘnix EdzĘtábor (2011. 01.07- 2011- 03. 15.)
4. A Mikszáth Kálmán Középiskola Rétsági tagozata
Ebben a gazdasági évben már 64000 Ft, (1. csapat), 63000 Ft (2.csapat) 36000 Ft (3. csapat) terembérleti díjat fizettek, összesen az elsĘ három hónapban 163000 Ft bérleti díjat fizettünk be. A középiskola szintén napi rendszerességgel használja a tornatermet, amiért
nem fizetnek. Az elsĘ három egyesülettel intézményünk szerzĘdést kötött (az eredeti példányok a pénzügyi osztály birtokában vannak), a negyedikkel tudomásom szerint a fenntartó
kötött megállapodást, amirĘl viszont nekem nincs tudomásom.
9
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Az aulában felállított automata bérleti díja havi 5000 Ft-ban lett megállapítva Menczel
Gyuláné vállalkozóval, aki csekken fizeti az összeget havi rendszerességgel az önkormányzat számlájára.
Szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy mind az Alapító Okiratunk, mind az SZMSZ szerint „a
vállalkozási tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék elĘállítás értékesítésébĘl
származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelĘ összes kiadást – beleértve az
üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – fel nem használható részének figyelembe vétele mellett.” (Alapító Okirat)
„A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységébĘl származó nyereséget – ha azt a közoktatási intézmény alapfeladatainak ellátásához, vagy a tevékenységben résztvevĘ tanulók díjazására használják fel -, a közoktatási intézmény alapfeladatainak
ellátására szolgáló költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni és azt az intézménytĘl nem lehet elvonni.” (SZMSZ)
Mivel a FĘnix EdzĘtábor terembérleti díjától a továbbiakban elesünk, és a csapat
anyagi támogatást sem kap a kézilabda szakosztály mĦködtetésére, így intézményünk
a 2011-es gazdasági év biztonságos lezárására a sport területén vagy az eddig befolyt
bérleti díjak összegét, vagy még 200000Ft támogatást kér a fenntartótól költségvetésünk kiegészítéseképpen.

Rétság, 2011. május 10.
Borosné Gellai Katalin
igazgató

A tornaterem bérleti díja jelenleg 1.000 Ft/óra, mely tartalmazza a közmĦköltségeken felül a
takarítás díját is. Igazgató Asszony elmondása szerint a bérleti díj nem fedezi a ténylegesen
felmerült költségeket. A bérleti díj emelése – sok év után – indokolt. Javasolt bérleti díj: 2.000
Ft/óra. A kávéautomata bérleti díja véleményem szerint elfogadható.

VIII. Bérleti díjemelések hatása
A korábbi években részletesen ki lehetett számolni, hogy az inflációval azonos szintĦ bérleti
díj emelés az önkormányzatnak mennyi többletbevételt jelent. A jelenlegi elĘterjesztés szélesebb körĦ, ugyanakkor több helyen nem állnak rendelkezésre a számításhoz szükséges
adatok. A bizonytalanság torzítaná a tájékoztatást.
Készült egy számítási melléklet, mely az elĘzĘ idĘszakok adatai alapján bemutatja a bérlĘk
terheit, de ez csak tájékoztatás szintĦ.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

-------

3

Jogszabályi háttér:
Jogszabályi hivatkozások az 1.pontban részletezve jogcímenként.

4

Határozati javaslatok, rendelet-tervezet
„A” változat
Rétság Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének
………./2011.(…….) önkormányzati rendelete
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Az önkormányzati lakások bérének mértékérĘl szóló módosított 10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Rétság Város Önkormányzati KépviselĘ-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékérĘl szóló 10/2004.
(V.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.§. (1) A bérlĘ a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függĘ lakbért köteles
fizetni:
a.) összkomfortos szolgálati lakás 145 Ft/m2/hó
b.) összkomfortos szolgálati lakás, jóhiszemĦ, jogcím nélküli használó 34.795 Ft/hó/
b.) komfortos lakás 97 Ft/m2/hó
c.) komfort nélküli lakás 50 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás (licit útján szerzett bérleti jog) 5.025 Ft/hó
2.§
(1) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejĦleg hatályát veszti a …/2010. (V…...) önkormányzati rendelet.
MezĘfi Zoltán Fejes Zsolt
polgármester jegyzĘ
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. május …….
Fejes Zsolt
jegyzĘ
„B” változat
Rétság Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének
………./2011.(…….) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati lakások bérének mértékérĘl szóló módosított 10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Rétság Város Önkormányzati KépviselĘ-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékérĘl szóló 10/2004.
(V.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.§. (1) A bérlĘ a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függĘ lakbért köteles
fizetni:
a.) összkomfortos szolgálati lakás ……. Ft/m2/hó
b.) összkomfortos szolgálati lakás, jóhiszemĦ, jogcím nélküli használó 33.170 Ft/hó
b.) komfortos lakás92 Ft/m2/hó
c.) komfort nélküli lakás 48 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás (licit útján szerzett bérleti jog)
4.790 Ft/hó
2.§
(3) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
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(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejĦleg hatályát veszti a …/2010. (V…...) önkormányzati rendelet.
MezĘfi Zoltán Fejes Zsolt
polgármester jegyzĘ
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. május …….
Fejes Zsolt
jegyzĘ

HATÁROZATI JAVASLATOK
a nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díjának emelésérĘl:
„A” változat

…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a lakások és helyiségek bérletérĘl szóló/
1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján a tulajdonában
lévĘ, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2011. július 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg:
877 Ft/m2/hó
877 Ft/m2/hó
511 Ft/m2/hó

- Rákóczi út 20. : - földszint iroda
- Rákóczi út 34. iroda
Ͳ Rákóczi út 20. - emelet iroda
Ͳ

Felszabaduló egészségügyi objektumok

……….Ft/m2/hó
346 Ft/m2/hó
579 Ft/m2/hó
214 Ft/m2/hó
6.265 Ft/hó
8.000 Ft/hó
5.990 Ft/m2/hó
292 Ft/m2/h
145 Ft/m2/hó
49 Ft/m2/hó

- Kossuth u. 8. és 10. raktár
- Kossuth u. 8.
- Szolgálati lakáshoz tartozó garázsok
- Nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok
Licit útján hasznosított garázs
- Jegypénztár
- Volt laktanya: - raktár
- fedett szín
- terület
Eseti bérleti díjak
”kis”tornaterem
tornaterem

……… Ft/óra
2.000 Ft/óra

Iskolában kávéautomata bérleti díja
Rétsági árpád Egylet
Misik FakitermelĘ Kft.

5.000 Ft/hó
12.590 Ft/év
31 Ft/m2/év

A bérleti díjak változása miatt a bérleti szerzĘdések módosítását biztosítani kell. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító
/2010. (V…..) számú képviselĘtestületi határozat 2011. július 1. napján hatályát veszti.
HatáridĘ: szöveg szerint
FelelĘs: Hutter Jánosné aljegyzĘ
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„B” változat
…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a lakások és helyiségek bérletérĘl szóló/
1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján a tulajdonában
lévĘ, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2010. július 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg:
877 Ft/m2/hó
877 Ft/m2/hó
……….Ft/m2/hó

- Rákóczi út 20. : - iroda
- Rákóczi út 34. iroda
Ͳ Felszabaduló egészségügyi objektumok

346 Ft/m2/hó
579 Ft/m2/hó

- Kossuth u. 8. és 10. raktár
Ͳ Kossuth u. 8 üzlet
- garázsok
licit útján hasznosított garázs
- Jegypénztár
- Volt laktanya: - raktár
- fedett szín
- terület
Eseti bérleti díjak
”kis”tornaterem
tornaterem

6.265 Ft/hó
…………….. Ft/hó
5.990 Ft/m2/hó
292 Ft/m2/hó
145 Ft/m2/hó
49 Ft/m2/hó
……… Ft/óra
2.000 Ft/óra

Iskolában kávéautomata bérleti díja
Rétsági árpád Egylet
Misik FakitermelĘ Kft.

5.000 Ft/hó
12.590 Ft/év
31 Ft/m2/év

A bérleti díjak változása miatt a bérleti szerzĘdések módosítását biztosítani kell. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító
/2010. (V…..) számú képviselĘtestületi határozat 2011. július 1. napján hatályát veszti.
HatáridĘ: szöveg szerint
FelelĘs: Hutter Jánosné aljegyzĘ

Lejárt szerzĘdések meghosszabbítása
…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megismerte a bérleményekrĘl és a bérlés
feltételeirĘl vonatkozó szerzĘdések tartalmát. A KépviselĘ-testület
a) Iacobovici Zsuzsanna jogviszonyát – tekintettel arra, hogy a jogviszony nem a dolgozó kezdeményezésére, hanem pályázati elkötelezettség miatt került megszüntetésre
és arra, hogy a dolgozó továbbra is Rétság Város egészségügyi szolgálatában dolgozik – továbbra is kedvezményesnek tekinti. Részére a lakbért továbbra is a szolgálati lakásokhoz tartozó kategória szerint kell megállapítani. Felhatalmazza
……………... ……………a bérleti szerzĘdés megkötésére
b.a)Támogatja Virágh Richárd Kossuth u. 22. szám alatt lévĘ bérlĘnek a lakásbérletre
vonatkozó szerzĘdésének határozatlan idejĦ meghosszabbítását. Felhatalmazza
MezĘfi Zoltán polgármestert a bérleti szerzĘdés megkötésére
b.b) Virág Richárd bérlĘ Kossuth u. 22. szám alatti lakásra kötött bérleti szerzĘdésének
meghosszabbításához nem járul hozzá. Az épületet pályázat útján kívánja a továbbiakban hasznosítani.
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c.a) Támogatja Horváth Zsolt Templom u. 11. szám alatt lévĘ garázsbérletének meghosszabbítását, határozatlan idĘre. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a
bérleti szerzĘdés megkötésére
c.b) Horváth Zsolt bérlĘ Templom u. 11. szám alatt lévĘ garázsbérletének meghosszabbításához nem járul hozzá. A garázst pályázat útján kívánja a továbbiakban hasznosítani.
d.a) Támogatja Fazekasné Majnik Mária József A. u. 13. szám alatt lévĘ garázsbérletének meghosszabbítását, az elĘzĘ szerzĘdés szerinti 8.000 Ft/hó bérleti díjért, határozatlan idĘre. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a bérleti szerzĘdés
megkötésére
d.b) Fazekasné Majnik Mária bérlĘ József A. u. 13. szám alatt lévĘ garázsbérletének
meghosszabbításához nem járul hozzá. A garázst újabb pályázat útján kívánja a továbbiakban hasznosítani.
e.a) Támogatja a Kossuth u. 8. szám alatt lévĘ épület bérleti szerzĘdésének meghoszszabbítását az Enimex Kft-vel határozatlan idĘre. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a bérleti szerzĘdés megkötésére
e.b) Az Eminex Kft. bérleti szerzĘdését nem kívánja 2011. szeptember 30-át követĘen
meghosszabbítani. Az épületet újabb pályázat útján kívánja a továbbiakban hasznosítani.
f.a) Támogatja a Városháza épületében Dr. Szabó Sándor bérleti szerzĘdésének meghosszabbítását határozatlan idĘre. Felhatalmazza Hutter Jánosné aljegyzĘt a bérleti
szerzĘdés megkötésére
f.b) Nem támogatja a Városháza épületében Dr. Szabó Sándor bérleti szerzĘdésének
meghosszabbítását határozatlan idĘre. A helyiséget pályázat útján kívánja a jövĘben
hasznosítani.
g.a) Támogatja Szabó pál Kossuth u. 22. szám alatt lévĘ bérlĘnek a lakás bérletre vonatkozó szerzĘdésének határozatlan idejĦ meghosszabbítását. Felhatalmazza MezĘfi
Zoltán polgármestert a bérleti szerzĘdés megkötésére
g..b) Szabó Pál bérlĘ Kossuth u. 22. szám alatti lakásra kötött bérleti szerzĘdésének
meghosszabbításához nem járul hozzá. Az épületet pályázat útján kívánja a továbbiakban hasznosítani.

Új kérelmek
a.a) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség
Többcélú társulás Templom u. 11. szám alatti épületre vonatkozó kérelmét. Az épület
bérleti díját a …… számú határozat szerint megállapította. A bérleti díj lelakásával
kapcsolatos feltétételeket a KépviselĘ-testület a felújítás mértékének és mĦszaki tartalmának ismeretében dönt.
a.b.) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség
Többcélú társulás Templom u. 11. szám alatti épületre vonatkozó kérelmét. Az épület
bérleti díját a …… számú határozat szerint megállapította. A KépviselĘ-testület a felújítás értékének lelakással történĘ megfizetését nem támogatja.
b.a.) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség
Többcélú társulás a Városháza épületében lévĘ volt porta helyiségre vonatkozó kérelmét, azt támogatja. 2011. május 15-tĘl 2011. szeptember 15-ig a Városháza irodahelyiségire vonatkozó bérleti díjért a volt porta helyiséget bérbe adja Turinform iroda
célra. Felhatalmazza Hutter Jánosné aljegyzĘt a bérleti szerzĘdés megkötésére.
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b.b.) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség
Többcélú társulás a Városháza épületében lévĘ volt porta helyiségre vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
c.a.) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Szabó Miklós kérelmét a Rétság 568 hrsz. alatt lévĘ beépítetlen terület vonatkozásában. A KépviselĘtestület 2011. január 1. naptól 2011. december 31. napig hozzájárul a terület bérléséhez. A bérleti díjat …… Ft/m2/hó díjtételben állapítja meg. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a bérleti szerzĘdés megkötéséhez.
c.b.) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Szabó Miklós kérelmét a Rétság 568 hrsz. alatt lévĘ beépítetlen terület vonatkozásában. A KépviselĘtestület a kérelmet elutasítja. Felkéri Hutter Jánosné aljegyzĘt, intézkedjen a terület
eredeti állapot szerinti helyreállítatásáról.
d.a) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testület megtárgyalta Jónás Gábor balassagyarmati lakos volt tiszti étkezde területébĘl 50 m2-r vonatkozó kérelmét, azt támogatja. A bérleti díjat a …../2011. (V.20.) számú határozat szerint kell megállapítani.
Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a bérleti szerzĘdés megkötésére.
d.b.) Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testület megtárgyalta Jónás Gábor balassagyarmati lakos volt tiszti étkezde területébĘl 50 m2-r vonatkozó kérelmét, azt nem
támogatja. Ugyanakkor javasolja, hogy a kérelmezĘ más épületre nyújtson be kérelmet.

Térítésmentesen biztosított helyiségek
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megismerte a térítésmentesen használatba
adott bérleményekrĘl készített tájékoztatót.
„A” változat
A KépviselĘ-testület hozzájárul, hogy a FėNIX SE. az általános iskola tornatermét heti ….
alkalommal, …… órán keresztül ingyenesen használja. Az ingyenes teremhasználattal a
KépviselĘ-testület a 2011. évi sporttámogatást kívánja kompenzálni.

„B” változat
A KépviselĘ-testület hozzájárul, hogy a FėNIX SE. az általános iskola tornatermét a
…../2011. (V.20.) számú határozatában megállapított díjtétellel számolva 140.000 Ft erejéig
térítésmentesen használja. Az igénybevételrĘl az általános iskolában nyilvántartást kell vezetni. .
HatáridĘ: 2011.júniusi kt.ülés
FelelĘs: aljegyzĘ

Rétság, 2011. május 9.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat és a rendelet-tervezet jogszabálysértést
nem tartalmaz. Ezzel együtt a helyi lakásrendelet átfogó felülvizsgálatát el kell végezni. Javaslom az EXTRÉM Sportegyesület bérleti szerzĘdésének felülvizsgálatát. A bérleti díj öszszege feltehetĘen az egyéb szolgáltatások figyelembe vételével került megállapításra. A
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szolgáltatásokra vonatkozóan semmiféle igazolással nem rendelkezünk. Az érvényes szabályozások nem adnak lehetĘséget bérleti díj „természetbeni” kompenzációjára.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása
Úgy gondolom, hogy a bérleti díjak tekintetében egységes alapokat kell kialakítani, amely
minden ÚJ pályáztatás alapja lehet. Így viszont természetesen -az ajánlatok, illetve licitek
alapján - kialakulhatnak eltérĘ bérleti díjak, de azok majd a szerzĘdésekben lesznek lefektetve. Amellett vagyok, vagyongazdálkodási rendeletünk is ezt célozza, hogy minden megszĦnĘ
és új bérleti viszonyt pályáztatás útján alakítsunk ki.
Az elĘterjesztés alapos, részletes, döntéshez minden
információt tartalmaz. Tárgyalását javaslom.

2011.05.12
Majnik László
tanácsnok
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Díjtétel emelések lehetĘségei
Infláció 2010. évben:
4,90%
Díjtétel emelés - eddigi gyakorlat szerint

Rákóczi út 34.
Rákóczi út 34.
Komfortos
Komfort nélküli
Kossuth u. 22. 2 ajtó
Összesen
Nem lakás c. szolg.
Rákóczi út 20 földszint
Rákóczi út 20 emelet
Lakáshoz kapcs. garázs
Egyéb garázs
Jegypénztár
Kossuth u. 8.
Kossuth u. 10
és Kossuth u. 8. raktár
Volt laktanya
raktár
fedett szín
terület

Jelenlegi bérleti
díj
138 Ft/m2/hó
33 170 Ft/hó
92 Ft/m2/hó
48 Ft/m2/hó
4 790 Ft/hó

Infláció Növekedés
4,90%
7
4,90%
1 625
4,90%
5
4,90%
2
4,90%
235

Új bérleti
díj
145
34 795
97
50
5 025

Érintett
terület
Emelés 1
(m2)
havi hatása
138
933
1 625
60
270
76
179
235

4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%

41
24
10
293
280
27

877
511
214
6 263
5 990
579

20
18
27
2
28

3 242
819
430
274
293
630
757

330 Ft/m2/hó 4,90%

16

346

27

437

278FT/m2/hó 4,90%
138Ft/m2/hó 4,90%
47Ft/m2/hó 4,90%

14
7
2

292
145
49

86
50
56

1 171
338
129

836 Ft/m2/hó
487 Ft/m2/hó
204Ft/m2/hó
5 970 Ft/hó
5 710Ft/m2/hó
552Ft/m2/hó

Összesen

5 277

Együtt

8 520
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Ingatlanok településépítészeti megközelítésben

E
BérlĘ

Épület megnevezése

Cím

Övezeti besorolás

HRSZ

Dr. Kása Géza
Dr. Szájbely ErnĘ
több bérlĘ bérli
Virág Richárd
Szabó Pál
Répássy Lászlóné
Jakabovics Zsuzsanna

Egészségügyi
központ
emeleti lakás és garázs
garázs
Középiskola
lakás
lakás
lakás
garázs

Rákóczi út 34.
Rákóczi út 34.
Rákóczi út 32.
Kossuth út 22.
Kossuth út 22/B.
Nyárfa utca 9.
Rákóczi út 34.

településközponti vegyes
településközponti vegyes
településközponti vegyes
településközponti vegyes
településközponti vegyes
kisvárosias lakóterület
településközponti vegyes

491
491
424

Horváth Zsolt

garázs

Templom utca 11.

falusias lakóterület

384

Szép Antal

garázs

József Attila utca 13.

falusias lakóterület

395/2

Szabó Klára

garázs

József Attila utca 13.

falusias lakóterület

395/2

Fazekasné Majnik Mária

garázs

József Attila utca 13.

falusias lakóterület

395/2

Dr. Szabó Sándor

iroda

Rákóczi út 20.

településközponti vegyes

415/2

Kistérség belsĘ ellenĘr

iroda

Rákóczi út 20.

településközponti vegyes

415/2

Polgári Védelem

iroda

Rákóczi út 20.

településközponti vegyes

415/2

Enimex Kft.

üzlet és raktár (lottózó)

Kossuth út 8.

településközponti vegyes

200

lakóh

Nógrád gabona

terménybolt

településközponti vegyes

200

mellé

különleges övezet

356/55

Regionális Ingatlan Kft.
raktár
Szondi SportlövĘ és Paint Ball
Egylet
raktár

Kossuth út
Laktanya 50.
épület
Laktanya, 37.
épület
Laktanya, 2.
épület

különleges övezet

356/56

különleges övezet

356/41

Gresina István

Laktanya

különleges övezet

356/46

C.F. Majer Polimer-Technikai Kft.

raktár

épület alatti terület

208/2
126/2

számú
számú
számú

Hangár Sport Egyesület

hangár

külterület, Tolmács

02/4

Extrém Légisport Egyesület

hangár

külterület, Tolmács

02/4

Rétsági Árpád Egylet
Misik FakitermelĘ Kft.

terület + épület
terület

külterület, Tolmács
külterület, Rétság

tartalék lakóterület

Nógrád Volán

bérletpénztár

Rákóczi út

településközponti vegyes
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az
nyilvá
nincs
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Szám:.
BÉRLETI SZERZėDÉS (minta)
-laktanyában amely létrejött egyrészrĘl Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban:
Bérbe adó), másrészrĘl: …………………… (Cím…………….; adószám: ………………….;
KépviselĘ: …………………..; elérhetĘsége: ………………. ) mint bérbe vevĘ (a továbbiakban: Bérbe vevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel.
1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tuladonát
képezĘ ………………… - volt laktanya ingatlanok közül - (továbbiakban inatlan) a ……...
számú épületbĘl – ……………. – …………… m2-t ……………….. céljára.
2./ Jelen Bérleti szerzĘdést a felek 2011. ……………. napjától kezdĘdĘen, határozatlan
idĘre, 1 hónapos felmondási idĘvel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A BérlĘ a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj éves öszszege ……………….. Ft, azaz …………………………… forint. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat BérlĘ Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. BérlĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
4./ Bérbe adó közmĦvet nem szolgáltat.
vagy
Bérbeadó …………………………. ( szolgáltatott közmĦvek felsorolása). A szolgáltatott
közmĦ ellenértékét BérlĘ Bérbeadó által kibocsátott számla alapján köteles megtéríteni.
5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van.
6./ Bérbe vevĘ a Bérleti szerzĘdés megszĦnte után köteles az épületet kiürített állapotban,
rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbe vevĘ nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszĦnik a következĘ esetekben:
8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerzĘdést felmondani. A felmondási idĘ
30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik
meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás
jogát gyakorolja, úgy szerzĘdĘ felek kijelentik, hogy ez nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti
joggal való visszaélésnek.
8.3. Bérbe vevĘ írásbeli felmondása esetén, a felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg.
8.4. ha a felek jelen Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a BérlĘ a fizetési határidĘig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz
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eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerĦen használja.
9./ Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt jegyzĘkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.
Amennyiben Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján az épületet nem
üríti ki, köteles arra az idĘre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselĘtestület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelĘ díjat fizetni.
10./ Bérbe adó tájékoztatja Bérbe vevĘt arról, hogy a jelen szerzĘdés tárgyát képezĘ ingatlan
volt honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. EbbĘl következĘen a terület illetve annak környezetében a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.
Bérbe vevĘ az ingatlan ezen állapotát mint tényt tudomásul veszi. A jelen szerzĘdés aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítésérĘl (pl.
Bérleti díj csökkentés, kártérítés, kártalanítás stb.) amely abból fakadhat, hogy a jelen
pontban részletezett körülmények korábbi katonai (vagy egyéb) célú használat következtében a bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól.
11./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
12./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete ……………..
számú határozatával hozzájárult.
13./ Mindkét fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerzĘdést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják
alá,
Rétság, 2011. ……………………..

...............................................
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

...............................................
BérlĘ
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Szám:.
BÉRLETI SZERZėDÉS (minta)
-garázs amely létrejött egyrészrĘl Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban:
Bérbe adó), másrészrĘl: …………………… (Cím…………….; adószám: ………………….;
KépviselĘ: …………………..; elérhetĘsége: ………………. ) mint bérbe vevĘ (a továbbiakban: Bérbe vevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel.
1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tuladonát
képezĘ Rétság, ……………………………………….. alatt lévĘ …… m2 területĦ építményt,
garázs céljára.
2./ Jelen Bérleti szerzĘdést a felek 2011. ……………. napjától kezdĘdĘen, határozatlan
idĘre, 1 hónapos felmondási idĘvel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A BérlĘ a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj éves öszszege ……………….. Ft, azaz …………………………… forint. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat BérlĘ Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. BérlĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
4./ Bérbe adó közmĦvet nem szolgáltat.
5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van.
BérlĘ jelenleg is birtokban van.
6./ Bérbe vevĘ a Bérleti szerzĘdés megszĦnte után köteles az épületet kiürített állapotban,
rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbe vevĘ nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszĦnik a következĘ esetekben:
8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerzĘdést felmondani. A felmondási idĘ
30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik
meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás
jogát gyakorolja, úgy szerzĘdĘ felek kijelentik, hogy ez nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti
joggal való visszaélésnek.
8.3. Bérbe vevĘ írásbeli felmondása esetén, a felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg.
8.4. ha a felek jelen Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a BérlĘ a fizetési határidĘig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerĦen használja.
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9./ Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt jegyzĘkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.
Amennyiben Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján az épületet nem
üríti ki, köteles arra az idĘre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselĘtestület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelĘ díjat fizetni.
10./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete ……………..
számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerzĘdést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják
alá,
Rétság, 2011. ……………………..

...............................................
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

...............................................
BérlĘ
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Szám:.
BÉRLETI SZERZėDÉS (minta)
-egyéb építmény amely létrejött egyrészrĘl Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban:
Bérbe adó), másrészrĘl: …………………… (Cím…………….; adószám: ………………….;
KépviselĘ: …………………..; elérhetĘsége: ………………. ) mint bérbe vevĘ (a továbbiakban: Bérbe vevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel.
1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tuladonát
képezĘ Rétság, ……………………………………….. alatt lévĘ …… m2 területĦ építményt,
…………………………….. céljára.
2./ Jelen Bérleti szerzĘdést a felek 2011. ……………. napjától kezdĘdĘen, határozatlan
idĘre, 1 hónapos felmondási idĘvel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A BérlĘ a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj éves öszszege ……………….. Ft, azaz …………………………… forint. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat BérlĘ Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. BérlĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
4./ Bérbe adó …………………… ……………………..közmĦvet szolgáltat. A szolgáltatott
közmĦ ellenértékét BérlĘ Bérbeadó által kibocsátott számla alapján köteles megtéríteni.
5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van.
BérlĘ jelenleg is birtokban van.
6./ Bérbe vevĘ a Bérleti szerzĘdés megszĦnte után köteles az épületet kiürített állapotban,
rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbe vevĘ nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszĦnik a következĘ esetekben:
8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerzĘdést felmondani. A felmondási idĘ
30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik
meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás
jogát gyakorolja, úgy szerzĘdĘ felek kijelentik, hogy ez nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti
joggal való visszaélésnek.
8.3. Bérbe vevĘ írásbeli felmondása esetén, a felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg.
8.4. ha a felek jelen Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a BérlĘ a fizetési határidĘig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerĦen használja.
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9./ Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt jegyzĘkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.
Amennyiben Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján az épületet nem
üríti ki, köteles arra az idĘre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselĘtestület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelĘ díjat fizetni.
10./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete ……………..
számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerzĘdést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják
alá,
Rétság, 2011. ……………………..

...............................................
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

...............................................
BérlĘ
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Szám:.
BÉRLETI SZERZėDÉS (minta)
-lakás amely létrejött egyrészrĘl Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban:
Bérbe adó), másrészrĘl: …………………… (Cím…………….; adószám: ………………….;
KépviselĘ: …………………..; elérhetĘsége: ………………. ) mint bérbe vevĘ (a továbbiakban: Bérbe vevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel.
1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képezĘ Rétság, ……………………………………….. alatt lévĘ …… m2 területĦ komfort
nélküli épületet, lakás céljára.
2./ Jelen Bérleti szerzĘdést a felek 2011. ……………. napjától kezdĘdĘen, határozatlan
idĘre, 2 hónapos felmondási idĘvel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A BérlĘ a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj éves öszszege ……………….. Ft, azaz …………………………… forint. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat BérlĘ Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. BérlĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
4./ Bérbe adó ivóvizet közkútról szolgáltat. Ellenértékét BérlĘ Bérbeadó által kibocsátott
számla alapján köteles megtéríteni.
5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van.
BérlĘ jelenleg is birtokban van.
6./ Bérbe vevĘ a Bérleti szerzĘdés megszĦnte után köteles az épületet kiürített állapotban,
rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbe vevĘ nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszĦnik a következĘ esetekben:
8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerzĘdést felmondani. A felmondási idĘ
30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik
meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás
jogát gyakorolja, úgy szerzĘdĘ felek kijelentik, hogy ez nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti
joggal való visszaélésnek.
8.3. Bérbe vevĘ írásbeli felmondása esetén, a felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg.
8.4. ha a felek jelen Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a BérlĘ a fizetési határidĘig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz
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eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerĦen használja.
9./ Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt jegyzĘkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.
Amennyiben Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján az épületet nem
üríti ki, köteles arra az idĘre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselĘtestület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelĘ díjat fizetni.
10./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete ……………..
számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerzĘdést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják
alá,
Rétság, 2011. ……………………..

...............................................
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

...............................................
BérlĘ
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Szám:.
BÉRLETI SZERZėDÉS (minta)
-terület amely létrejött egyrészrĘl Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban:
Bérbe adó), másrészrĘl: …………………… (Cím…………….; adószám: ………………….;
KépviselĘ: …………………..; elérhetĘsége: ………………. ) mint bérbe vevĘ (a továbbiakban: Bérbe vevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel.
1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képezĘ Rétság, ……………………………………….. alatt lévĘ, ….hrsz számú …… m2 területĦ ……………………….. besorolású területet.
2./ Jelen Bérleti szerzĘdést a felek 2011. ……………. napjától kezdĘdĘen, határozatlan
idĘre, 2 hónapos felmondási idĘvel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A BérlĘ a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj éves öszszege ……………….. Ft/m2, azaz …………………………… forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat BérlĘ Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. BérlĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
4./ Bérbe adó közmĦvet nem szolgáltat.
5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van.
BérlĘ jelenleg is birtokban van /Ha nincs, ez a mondat törlendĘ/ .
6./ Bérbe vevĘ a Bérleti szerzĘdés megszĦnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban,
rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbe vevĘ nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszĦnik a következĘ esetekben:
8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerzĘdést felmondani. A felmondási idĘ
30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik
meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás
jogát gyakorolja, úgy szerzĘdĘ felek kijelentik, hogy ez nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti
joggal való visszaélésnek.
8.3. Bérbe vevĘ írásbeli felmondása esetén, a felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg.
8.4. ha a felek jelen Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a BérlĘ a fizetési határidĘig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerĦen használja.
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9./ Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt jegyzĘkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.
Amennyiben Bérbe vevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján az épületet nem
üríti ki, köteles arra az idĘre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselĘtestület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelĘ díjat fizetni.
10./Ha a laktanya területén van a bérelt terület, abban az esetben a bérleti szerzĘdés kiegészül a következĘkkel (a többi pont értelemszerĦen átszámozásra kerül)
Bérbe adó tájékoztatja Bérbe vevĘt arról, hogy a jelen szerzĘdés tárgyát képezĘ ingatlan
volt honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. EbbĘl következĘen a terület illetve annak környezetében a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.
10./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete ……………..
számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerzĘdést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják
alá,
Rétság, 2011. ……………………..

...............................................
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

...............................................
BérlĘ
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FÖLDTERÜLET HASZONBÉRLETI SZERZėDÉS

mely létrejött egyrészrĘl Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete (képviseletében:
MezĘfi Zoltán polgármester) 2651 Rétság Rákóczi u.20. – mint bérbeadó (továbbiakban:
bérbeadó) másrészrĘl ……….. (………. ) Rétság……….szám alatti lakos mint bérlĘ – továbbiakban bérlĘ között az alulírott napon az alábbiak szerint:
1.) Bérbeadó bérbe adja bérlĘ bérbe veszi az Önkormányzat tulajdonát képezĘ
rétsági ……..hrsz.-ú ……. ha, külterületi rét, kaszáló területét kizárólag mezĘgazdasági mĦvelés (takarmánytermelés) céljára, a földtörvény erre utaló
elĘírásainak megfelelĘen.
2.) BérlĘ a földhaszon bérletért a képviselĘ-testület határozatával megállapított…. Ft/m2/ év összegben – összesen ……….Ft összegben - köteles megfizetni tárgyév január 31-.ig átutalással Rétság Város Önkormányzat OTP
Bank Nyrt. rétsági fiókjánál vezetett 11741031-15451615 számú költségvetési számlájára átutalni.
3.) Felek a bérleti szerzĘdést 3 év idĘtartamra kötik 20……….tól 20……….
napjáig. A helyi szabályozás alapján a bérleti szerzĘdés továbbiakban meghosszabbítható. Amennyiben más célú hasznosítás a területen nem történik,
úgy bérlĘ elĘbérleti joga továbbra is fennáll.
4.) A bérlĘ vállalja, hogy a bérbe vett területet rendeltetésszerĦen használja, a
bérleti idĘtartam lejártát követĘen a területet ennek megfelelĘ állapotban adja
át a tulajdonosnak.
5.) Felek a szerzĘdésben nem rögzített kérdésekben a földtörvény szabályozásai
az irányadóak. Vitás kérdésekben mindenekelĘtt közös megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem valósul meg, úgy a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Felek elismerik a Balassagyarmati Városi Bíróság illetékességét jelölik meg.

Rétság, 20……………………..

………………..………….
bérlĘ

………………………………..
bérbeadó
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
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Az elĘterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

ElĘterjesztĘ: aljegyzĘ

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetérĘl
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Jelen elĘterjesztésben részleteiben mutatjuk be a kivetett adók, és az elszámolt befizetések
alakulását 2010. évben. Az adóztatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal 2009. szeptemberétĘl 1,5 fĘvel, 2011. január 1-tĘl 1,25 fĘvel látja el.
A beszámoló a következĘ adónemekre terjed ki:
- helyi adók: iparĦzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója
- gépjármĦadó
- talajterhelési díj
A behajtás érdekében a törvényben meghatározott fokozatokat minden esetben betartjuk.
ElsĘ lépésként felszólítást (felszólításokat) küldünk, majd letiltást, azonnali beszedési megbízást kezdeményezünk. A sikertelen behajtást követĘen önálló bírósági végrehajtónak adjuk
át megállapodás alapján.
A helyi iparĦzési adó hátralékáról:
Az iparĦzési adó mértéke az adóalap 2%-a a 22/2003./XII.31./ sz. önkormányzati rendelet
alapján.
Összes tartozás (hátralékok, kivetések, helyesbítések)
Elszámolt múlt évi és folyó évi befizetések
Hátralék
ebbĘl tárgyévi tartozás

274.399 e Ft
254.919 e Ft
19.480 e Ft
5.863 e Ft

2010.évben 374 adóalanyból 71 vállalkozónak van hátraléka 19.211 e Ft értékben. A hátralék az elĘírások 7,1 %-a
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Felszámolás alatt 13 vállalkozás áll, melyek tartozása együttesen 13.083 e Ft, tehát a nem
felszámolás alatt álló vállalkozások hátraléka 6.128 eFt, mely egy vállalkozásra vetített öszszege 105, 66 eFt. Az „aktív vállalkozások” hátraléka az összelĘírás 2,2 %-a.
Követelésünket valamennyi esetben felszámolás alá került vállalkozás esetén bejelentettük
a felszámolónál.
A hátralékosok megoszlása:
- 50 e Ft feletti hátralékosok száma 34, tartozásuk összesen 18.475 e Ft,
- 100 e Ft-t meghaladó tartozása 24 vállalkozónak van 17.714 e Ft értékben. Közülük
10-en végrehajtás alatt, 9-en felszámolás alatt, 1 csĘdeljárás alatt áll.
Az adótartozások a 2011.május 31-i határidĘvel benyújtandó 2010. évi bevallások alapján
módosulhatnak. Ekkor kerülnek elĘírásra illetve törlésre az elszámolási különbözetek.
Az iparĦzési adó vonatkozásában a felszámolás alatt lévĘ vállalkozástól kevés esélyünk van
adóbeszedésre. A felszámolás alatt nem álló vállalkozások esetében viszont jó eséllyel várható adóbevétel.
Az építményadó hátralékáról:
Az építményadó mértéke 2008.január 1-tĘl 2010.december 31-ig az Ipari Park területén lévĘ
építmény esetén 700 Ft/m2/év, egyéb helyen lévĘ építmény esetén 300 Ft/m2/év a 13/2007
/XI.21/ sz. rendelet alapján.
Összes tartozás (hátralékok,kivetések, helyesbítések)
Elszámolt múlt évi és folyó évi befizetések
Hátralék
(ebbĘl tárgyévi hátralék: 6.173 e Ft)

56.280 e Ft
42.055.e Ft
14.224 e Ft

A 93 adózóból 18-nak van tartozása, az egy adóalanyra jutó tartozás összege 790,22 eFt.
Az összes hátralék az elĘírás 25,27 %-a Felszámolás alatt 3, végelszámolás alatt 1, csĘdeljárás alatt 1 vállalkozás áll, hátralékuk összesen 8.970 e Ft. HitelezĘi igényünket bejelentettük a felszámolóknál, akik 2.721 e Ft-ot igazoltak vissza. Az egyik felszámolás alatt álló vállalkozás adójából 3.041 e Ft adó törlésre fog kerülni a bevallás benyújtásakor. 2009. évtĘl az
adót az építmény új tulajdonosa fizeti.
2 vállalkozás tartozását nem igazolták vissza, ami összesen 1.130 e Ft.
Végrehajtónak további 5 adózó tartozását jelentettük át 2.017 e Ft összegben.
A hátralékosok megoszlása:
- 500 e Ft-ot meghaladó tartozása 1 vállalkozásnak van, akinek iparĦzési adó tekintetében ezt meghaladó túlfizetése van.
- 100 e Ft-ot meghaladó hátraléka van annak a vállalkozásnak, aki ez évben jelezte,
hogy bevallást fog benyújtani, ami a már kivetett adó csökkentését fogja eredményezni.
- Ugyancsak 100 e Ft tartozása van további két vállalkozónak. 4 vállalkozó tartozása
30 e Ft alatti.
Megállapítható, hogy a 14.224 eFt-os tartozásból 3.041 eFt bevallással, több mint 500 eFt
tartozás átvezetéssel rendezĘdni fog. A fennmaradó hátralékból 3.208 eFt biztosan nem fog
befolyni, felszámolás miatt, 1.130 eFt sorsa pedig még bizonytalan.

A magánszemélyek kommunális adójának hátralékáról:
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Kommunális adó tekintetében az adó mértéke adótárgyanként 8.500 Ft/év a 14/2006.
/XII.29./ sz. rendelet alapján.
A szemétszállítási díj eltörlése mellett került az adómérték 2.500 Ft-ról megemelésre 8.500
Ft-ra. A díjtétel megemelkedése hatással van a hátralékok szintjére is.
Összes tartozás (hátralékok, kivetések, helyesbítések)
Elszámolt múl évi és folyó évi befizetések
Hátralék
( ebbĘl tárgyévi 1.994 e Ft)

12.728 e Ft
8.118 e Ft
4.610 e Ft

A hátralékosok megoszlása:
- Az 1091 adózóból 229-nek van hátraléka, az egy fĘre jutó tartozás összege 20,13
eFt.
Éven túli tartozása 174 fĘnek van, összesen 3.945 e Ft értékben.
- Két éven túli tartozással rendelkezĘk száma 123 fĘ, összesen 3.410 eFt.
- Végrehajtónak behajtásra a két éven túli adósokból 14 fĘ hátraléka lett átadva. Öszszesen 448e Ft a kommunális adó hátralékuk. Az Ę tartozásuk más adótartozással
együtt meghaladta egyenként a 100 e Ft-ot.
Mivel az egy fĘre jutó tartozás összege viszonylag alacsony, elmondható, hogy a hátralék
jelentĘs része várhatóan megfizetésre kerül. Természetesen vannak olyan háztartások, melyek tartozását már most tudjuk, hogy behajtani nem lehet.
A gépjármĦadó hátralékáról:
A gépjármĦadó kivetése, törlése a központi nyilvántartás adataiból történik.
Összes tartozás (hátralékok, kivetések, helyesbítések)
Ft
Elszámolt múlt évi és folyó évi befizetések
Hátralék
ebbĘl tárgyévi: 4.219 e Ft

27.604 e
17.619 e Ft
9.985 e Ft

Adóalanyok száma: 1042 , adósok száma: 261, az egy fĘre jutó hátralék összege 38,26 eFt.
7 vállalkozás áll felszámolás alatt, tartozásuk összesen 670 e Ft, amit bejelentettük a felszámoló felé, mint hitelezĘi igényt.
A hátralékosok megoszlása:
- 50 e Ft feletti tartozással 49 adós rendelkezik, összesen 4.319 e Ft értékben.
- 100 e Ft feletti hátralékosok száma 18, tarozásuk 2.420 e Ft. Ezek jellemzĘen több
éves tartozások Közülük 9 adós végrehajtási eljárás alatt áll, 4 vállalkozás felszámolási eljárás alatt.
A gépjármĦadóval kapcsolatos hátralékok jelentĘs része olyan gépjármĦ után szerepel a
nyilvántartásban, melyet az eredeti tulajdonos régen eladott vagy hulladékként értékesített,
de ezt dokumentációval nem igazolta.
A behajtás során akadályt jelent, ha a tulajdonos korábbi rétsági címét megtartva költözik el
városunkból. Ekkor az adó éves összegét elĘ kell írni, de a befizetés jellemzĘen elmarad.
A talajterhelési díj adónem hátralékáról:
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A talajterhelési díj Rétság belterületén 180 Ft/m3 a 21/2004. /XII.23./ sz. rendelet alapján.
2009.évben a díj 100%-át kell megfizetnie a kibocsátónak. A talajterhelési díj megállapítása
a Nyugat-Nógrád VízmĦ Kft. által megküldött vízfogyasztási adatok figyelembevételével történik azon fogyasztók részére, ahol a kiépített csatorna rendelkezésre áll, de az ingatlan csatornahálózatra történĘ rákötése nem történt meg .
Összes tartozás (hátralékok, kivetett adó:
Elszámolt múl évi és folyó évi befizetések:
Hátralék:
ebbĘl tárgyévi 31 e Ft

860 e Ft
536 e Ft
324 e Ft,

Díjfizetésre kötelezettek száma: 56, hátralékosok száma: 14.
Az adósok közül 3 végrehajtási eljárás alatt. 1 felszámolási eljárás alatt áll.
ElsĘ tapasztalatok a végrehajtónak átadott tartozások behajtásával kapcsolatban:
2010. novemberében a 100 eFt feletti hátralékot felhalmozó adósokat végzésben értesítettük, arról, hogy amennyiben 15 napon belül nem teljesítik kötelezettségüket végrehajtási eljárás megindítására kerül sor. Dr. Balla Zoltán önálló bírósági végrehajtóval 2010. novemberében kötött együttmĦködési megállapodás alapján a 65 felszólított adósból 32 tartozását adtuk át behajtásra. Az átadás során elsĘ körben azon adózók hátralékaira kértük a végrehajtását, akik több éve nem mutattak fizetési hajlandóságot. A végrehajtások során több adózóval személyes elbeszélgetés módszerét alkalmazva értük el, hogy rendezzék tartozásaikat.
A fenti adatok az Ę befizetéseiket még nem tartalmazzák. A hátralékosok között több olyan
adózó is szerepel, akik az elĘzĘ években rendszeresen, határidĘre teljesítették befizetéseiket, folyószámla egyenlegük vagy 0 Ft volt, vagy túlfizetésük volt. Az Ę esetükben nyilvánvalóan a makrogazdasági folyamatok hatottak negatív irányban. KedvezĘ változások esetén
hátralékaikat rendezni fogják.
A felszámoló igen rövid alatt a következĘkrĘl tájékoztatott: 10 adózó fizetett, 3 adós címe
ismeretlen, 2 vállalkozás megszĦnt, 10-en fizetési haladékot kaptak, 1 vállalkozás csĘdeljárás alá került, 2 vállalkozás jelezte, hogy iparĦzési adóban illetve építményadóban bevallásuk alapján törlés várható.
Összességében elmondható, hogy az adóhátralékok beszedése érdekében az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján szükséges lépéseket – a fokozatosság figyelembe
vételével – megtettük. Intézkedés nélkül nincs egyetlen hátralékos forint sem. A végrehajtásokat a következetesen nem fizetĘ adóalanyokkal szemben folytatni fogjuk. A végrehajtás
költségvetésünket nem terheli, a végrehajtó költségeit az adóalanyok fizetik.
Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az adó állományáról és behajtásuk helyzetérĘl
készített beszámolót elfogadni szíveskedjen.
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ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

-------
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Jogszabályi háttér:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 81. §
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(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekbĘl, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektĘl átvett bevételekbĘl, központi költségvetési normatív
hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.
82. § (1) Saját bevételek:
a) törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett
helyi adók;
e) az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és mĦemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada;

4

Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat

A képviselĘ-testület a helyi adók állományáról és behajtásuk helyzetérĘl készített beszámolót elfogadja.
HatáridĘ: megállapodás megkötésére 2011………..
FelelĘs: elĘkészítésért Hutter Jánosné aljegyzĘ
Rétság, 2011. május 9.
Hutter Jánosné
aljegyzĘ
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetérĘl
A beszámoló alapos, részletes, megfelelĘ áttekintést és döntési lehetĘséget ad. Tárgyalását
javaslom.

2011.05.12
Majnik László
tanácsnok
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Az elĘterjesztést készítette: Kramlik Kornélia

ElĘterjesztĘ: polgármester

Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ település rehabilitációja címĦ pályázat közbeszerzési eljárása
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása
Rétság Város KépviselĘ-testületének 92./2011. (IV.21.) számú döntése értelmében
2011. április 22-én aláírásra került a MÁRKUS és társai Kft-vel a megbízási szerzĘdés
a „Rétság Város központi településrészének funkcióbĘvítĘ település rehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.
A szerzĘdés értelmében az ajánlati felhívások tervezetei elkészültek, melyek egyeztetésre megküldésre kerültek.
Valamennyi szolgáltatást végzĘ szervezet (személy) kiválasztásához legalább 3-3 árajánlat bekérése szükséges, ezért kérem, szíveskedjenek javaslatokat tenni a következĘ feladatok ellátásához ajánlatok bekérésére:
x projektmenedzser
x mĦszaki ellenĘr
x jogi szakértĘ
x kommunikációs tevékenységet végzĘ szervezet/személy
x pénzügyi szakértĘ (a kiírást még nem kaptuk meg, amint megküldésre kerül
azt továbbítjuk)

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
92./2011. (IV.21.) kt. határozata
Tárgy: ÉMOP-3.1-2/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat közbeszerzĘi tanácsadása
A képviselĘ-testület a közbeszerzési bizottság javaslata alapján az ÉMOP-3.12/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat közbeszerzĘi tanácsadói feladatainak ellátásával a legkedvezĘbb ajánlatot adó Márkus és Társai Kft.-t (3100 Salgótarján
Május 1.út 73.) bízza meg az ajánlatban rögzített 2.900.000 Ft + áfa összegben,
a mellékelt szerzĘdés alapján. A kapcsolattartó a megbízó részérĘl Hutter
Jánosné aljegyzĘ. Egyben utasítja a polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlá-
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sában a döntésnek megfelelĘ adatok jelenjenek meg. A szerzĘdés aláírásának
határideje: 2011.április 22.
HatáridĘ: 2011.április 22.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester
3

Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat
A/1: A KépviselĘ-testület az ajánlattételi felhívások kiírásaival egyetért, azokat elfogadja.
A/2: A KépviselĘ-testület az ajánlattételi felhívások kiírásait az alábbi változtatásokkal
fogadja el:
x …………
A/3: A KépviselĘ-testület a következĘ személyektĘl/szervezetektĘl kíván ajánlatot bekérni:
Projektmenedzser:
1. ………….
2. ………….
3. ………….
MĦszaki ellenĘr:
1. ………….
2. ………….
3. ………….
Projektmenedzser:
1. ………….
2. ………….
3. ………….
Jogi szakértĘ:
1. ………….
2. ………….
3. ………….
Kommunikáció:
1. ………….
2. ………….
3. ………….
Pénzügyi szakértĘ:
1. ………….
2. ………….
3. ………….

FelelĘs: polgármester
HatáridĘ: ajánlattételi felhívások kiküldésére: 2011. május 23.
Rétság, 2011. május 11.
MezĘfi Zoltán
polgármester
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Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Kft
7100 Szekszárd, Bródy S. utca 122.
Tisztelt Cím!
A közbeszerzési értékhatár alatti, ún. szabadkézi beszerzési eljárásban ajánlatot kérünk
Ön(ök)tĘl a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja
megvalósításával kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok ellátása tárgyában az alábbi feltételek mellett.
AjánlatkérĘ
Rétság Város Önkormányzata
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Címzett: MezĘfi Zoltán polgármester
Telefon: 06 35/550100/110
Fax: 06 35/550100/121
e-mail: hivatal@retsag.hu
A beszerzés tárgya
Az ajánlattevĘ feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszerében „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-20110003 azonosító számú pályázatban foglaltak - második forduló - megvalósításával
kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok ellátása.
MĦszaki leírás, minĘségi és teljesítmény követelmények
3.1. A tervezett projekt elĘzményei:
Rétság Város Önkormányzata – mint konzorcium vezetĘ – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ
településrehabilitációja megvalósítása céljából. A pályázat az elsĘ fordulón túljutott, a
második fordulós támogatási szerzĘdés elĘkészítése folyamatban van. Ez lehetĘvé teszi a program folytatását és a pályázat második fordulójában foglaltak megvalósítását.
3.2. A tervezett projekt bemutatása:
A fejlesztés átfogó célja az élhetĘ városi környezet kialakítása, a kistérségi
szerepvállalás erĘsítése, a kiszámítható gazdasági növeledés feltételeinek
megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. A pályázat keretében az ajánlatkérĘ
beruházásában az alábbi projektelemek kerülnek megvalósításra:
-

Általános iskola külsĘ homlokzatának felújítása, zöldterület kialakítása,
Autóbuszforduló, buszparkoló és gyalogoshíd építése Rétság központi belterületén,
Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása,
Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása, parkolók kialakítása,
Piactér felújítása,

A projekt tervezett összes bruttó költsége ~ 364 millió Ft.
3.3. A feladatok ismertetése
Az ajánlattevĘ feladata az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszerében „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ
településrehabilitációja” címĦ, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályá3. oldal a 38 oldalból
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zatban foglaltak - második forduló - megvalósításával kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok ellátása.
A projektfeladatok ellátása során az alábbi fontosabb szervezetekkel (személyekkel)
kell együttmĦködni:
xMegbízó
xProjektmenedzser szervezet
xKözbeszerzési eljárásokat lefolytató szervezet
xBeruházás lebonyolító ( mĦszaki ellenĘr)
xPR tevékenységet ellátó szervezet
xKivitelezĘ(k)
xKönyvvizsgáló
A jogi tanácsadó feladata a támogatási szerzĘdésben meghatározott feladatok végrehajtásának jogi felügyelete, a beszerzések és közbeszerzések szerzĘdéseinek ellenĘrzése, a kiviteli szerzĘdések ellenjegyzése.
A projektmenedzserrel együttmĦködve
elĘkészíti a szükséges szerzĘdés módosításokat, elvégzi azok jogi ellenĘrzését, szükséges ellenjegyzését.
A pályázatban foglaltak megvalósításával kapcsolatos konzultációt biztosít jogi kérdésekben a projektmenedzser/megbízó részére.
FelelĘssége, hogy tanácsadói munkájával folyamatosan segítse elĘ a vonatkozó és hatályos jogszabályok mindenkori betartását, a projekt szabályosságát.
4.

A szerzĘdés típusa:
Megbízási szerzĘdés
Megnevezése: Megbízási szerzĘdés „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó jogi tanácsadói feladatok ellátására.
5. A teljesítés szerzĘdéskötéstĘl folyamatos, véghatárideje (elĘirányzati jelleggel):
2012. október 30.
6. Teljesítés helye: Rétság település
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szerzĘdés finanszírozása a ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban az
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
A nyertes ajánlattevĘnek a szerzĘdés idĘtartamán belül arányosan két rész-számla és
egy végszámla benyújtására van lehetĘsége az alábbiak szerint:
I. rész-számla

Esedékessége: 2011. november 15.
Összege: Megbízási díj 30 %-a

II. rész-számla

Esedékessége: 2012. május 15.
Összege: Megbízási díj 30 %-a

Vég-számla

Esedékessége: szerzĘdés komplett teljesítését követĘen
Összege: Megbízási díj 40 %-a

Az ajánlatkérĘ az ellenszolgáltatást minden esetben szerzĘdésszerĦ és a jogszabályoknak megfelelĘ számla alapján, a számlának a Megbízóhoz történĘ beérkezését
követĘ 30 napon belül teljesíti. A kifizetés HUF-ban történik.
8.

Alkalmassági feltételek:
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AjánlattevĘnek a szerzĘdés teljesítéséhez rendelkeznie kell legalább egy fĘvel, aki az
ügyvédi kamara bejegyzett tagja, és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
polgárjogi szakterületen.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlatban a regisztrációk és
diplomák egyszerĦ másolatának becsatolásával kell igazolni.
9.
Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az elbírálás a legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás alapján történik. AjánlatkérĘ a
legalacsonyabb nettó ajánlati árat adó ajánlattevĘvel köt szerzĘdést.
A tartalmi elĘírásoknak nem megfelelĘ, az alkalmassági feltételek nem kielégítĘ ajánlatok
nem vesznek részt az értékelésben.
10. Az ajánlattétel nyelve: magyar
11. Az ajánlattételi határidĘ:

2011. május 26-án 10.00 óra

12. Ajánlat benyújtásának címe:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– polgármesteri titkárság
15. Az ajánlati kötöttség minimális idĘtartama: Az ajánlattételi határidĘt követĘ 60 nap
16. A szerzĘdéskötés tervezett idĘpontja:
2011. június 20.
17. Egyéb információk:
- AjánlatkérĘ a hiánypótlás lehetĘségét engedélyezi.
- Az ajánlatkérĘ támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérĘ felhívja az
ajánlattevĘk figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minĘsül, amely megalapozza az ajánlatkérĘ részérĘl a jelen
beszerzési eljárást lezáró szerzĘdéskötéstĘl való elállást.
- Az eljárás során tárgyalásra nincs lehetĘség.
- Rész-ajánlattétel nem lehetséges.
- Az ajánlatban szereplĘ nyilatkozatokat és vállalásokat a nyilatkozatot tevĘ cégszerĦen írja alá. Az oldalak egymást követĘ sorszámmal legyenek ellátva. Az ajánlat lapjait
össze kell fĦzni.
- Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a következĘ felirattal ellátva: ”Rétság városközpont – jogi tanácsadói feladatok”.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozatot is.
- Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell az itt feltüntetett sorrendben tartalmaznia:
Tartalomjegyzék
Ajánlattételi nyilatkozat
Alkalmasság igazolása
18. Az ajánlati felhívás megküldésének napja:
2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Mellékletek:

Ajánlattételi nyilatkozat
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Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó jogi tanácsadói feladatok ellátására
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AjánlattevĘként kijelentjük, hogy a részünkre megküldött ajánlattételi felhívás alapján a következĘkben meghatározott fĘbb elemekkel ajánlatot kívánunk benyújtani.
1. Az ajánlattevĘ adatai
AjánlattevĘ cégszerĦ megnevezése:
Cégformája:
Székhelye:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail cím:
2. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlati feltételek ránk,
mint ajánlattevĘre nézve kötelezĘ érvényĦek, az abban foglaltakat tudomásul vesszük.
3. Az ajánlatunkban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
4. Az ajánlatban szereplĘ megbízási díjunkat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottuk ki, és nyertességünk esetén az eredményhirdetést követĘen ezen iratokban
szereplĘ feltételeknek megfelelĘen az alábbi összeg erejéig szerzĘdésben is rögzítjük
vállalásainkat.
Ajánlati ár:
Ellenszolgáltatás nettó összege: …………………………..forint
ÁFA: ……...……………………………………………….forint
Ellenszolgáltatás bruttó összege: ………………………….forint
azaz (betĦvel): …………………………………………….forint
5. Nyilatkozzuk, hogy velünk szemben nem állnak fenn a szerzĘdéses feladatok teljesítését
akadályozó kizáró okok és körülmények.
6. Nyertességünk esetén a támogatási szerzĘdés aláírásának elmaradása okán meg nem
kötött szerzĘdés miatt kártérítési igényt nem támasztunk az ajánlatkérĘvel szemben.
Hely, dátum:
ajánlattevĘ cégszerĦ aláírása

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Kft
7100 Szekszárd, Bródy S. utca 122.
Tisztelt Cím!
A közbeszerzési értékhatár alatti, ún. szabadkézi beszerzési eljárásban ajánlatot kérünk
Ön(ök)tĘl a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja
megvalósításával kapcsolatos lebonyolítói és mĦszaki ellenĘri feladatok ellátása tárgyában az alábbi feltételek mellett.
1. AjánlatkérĘ
Rétság Város Önkormányzata
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Címzett: MezĘfi Zoltán polgármester
Telefon: 06 35/550100/110
Fax: 06 35/550100/121
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e-mail: hivatal@retsag.hu

2. A beszerzés tárgya
Az ajánlattevĘ feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszerében „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-20110003 azonosító számú pályázatban foglaltak - második forduló - megvalósításával
kapcsolatos lebonyolítói és mĦszaki ellenĘri feladatok ellátása.

3. MĦszaki leírás, minĘségi és teljesítmény követelmények
3.1. A tervezett projekt elĘzményei
Rétság Város Önkormányzata – mint konzorcium vezetĘ – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ
településrehabilitációja megvalósítása céljából. A pályázat az elsĘ fordulón túljutott, a
második fordulós támogatási szerzĘdés elĘkészítése folyamatban van. Ez lehetĘvé teszi a program folytatását és a pályázat második fordulójában foglaltak megvalósítását.
3.2. A tervezett projekt bemutatása:
A fejlesztés átfogó célja az élhetĘ városi környezet kialakítása, a kistérségi
szerepvállalás erĘsítése, a kiszámítható gazdasági növeledés feltételeinek
megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. A pályázat keretében az ajánlatkérĘ
beruházásában alábbi kivitelezési munkákkal járó projektelemek kerülnek
megvalósításra:
- Általános iskola külsĘ homlokzatának felújítása, zöldterület kialakítása ( bruttó:
~ 35 millió Ft)
- Autóbuszforduló, buszparkoló és gyalogoshíd építése Rétság központi belterületén ( bruttó: ~ 207 millió Ft)
- Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása ( bruttó: ~ 7
millió Ft)
- Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása, parkolók kialakítása ( bruttó: ~ 9 millió Ft)
- Piactér felújítása ( bruttó: ~ 52 millió Ft)
3.3. A feladatok ismertetése
A ”Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” megnevezésĦ projekt megvalósítási szakaszában az alábbi lebonyolítói és mĦszaki ellenĘri
szolgáltatási feladatok teljes körĦ teljesítése szükséges:
- A projekt építési beruházásainak a teljes körĦ – mĦszaki-és pénzügyi ütemterv
szerinti - felügyelete és lebonyolítása a szerzĘdéses feltételek szerinti lebonyolítói,
valamint a mĦszaki ellenĘri feladatok ellátása;
- A projekt megvalósítására kötött építés vállalkozási szerzĘdések maradéktalan, igazoltan a minĘségi elĘírásoknak megfelelĘ megvalósításának kikényszerítése;
- A feladatok végrehajtásához szükséges – hatályos jogszabályban elĘírt jogosultsággal rendelkezĘ - szakértĘ és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és
azok elszámolásának folyamatos ellenĘrzése;
- KözremĦködés a munkaterület átadás-átvételi és mĦszaki átadás-átvételi eljárásokon, valamint az eljárást követĘ folyamatokban a jótállási idĘszak alatt;
- A meglévĘ és megszerzendĘ engedélyek ellenĘrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó elĘírásaik idĘbeli követése, továbbá a
teljesítés követése;
- A kedvezményezett szakértĘjeként – az építési projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárásokban - a bíráló bizottság munkájában való részvétel;
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- A szakmajogi kérdéseket érintĘ dokumentumok elĘkészítésében való részvétel,
együttmĦködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával);

5.

6.
7.
8.

A szerzĘdésben foglalt feladatok részletes tartalma a beszerzési mĦszaki leírásban található.
A szerzĘdés típusa:
Megbízási szerzĘdés
Megnevezése: Megbízási szerzĘdés a „Rétság város központi településrészének
funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázat építési munkáinak lebonyolítói és
mĦszaki ellenĘri feladatai ellátására.
A teljesítés határideje (elĘirányzati jelleggel): 2012. 11. 02.
Teljesítés helye: Rétság település
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szerzĘdés finanszírozása a ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban az
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
A nyertes ajánlattevĘnek a szerzĘdés idĘtartamán belül a kivitelezési munkák készültségével arányosan két rész-számla és egy végszámla benyújtására van lehetĘsége az alábbiak szerint:
I. rész-számla

Esedékessége: a kiviteli munkák 30 %-os készültségét követĘen
Összege: Megbízási díj 30 %-a

II. rész-számla

Esedékessége: a kiviteli munkák 60 %-os készültségét követĘen
Összege: Megbízási díj 30 %-a

Vég-számla

Esedékessége: szerzĘdés komplett teljesítését követĘen
Összege: Megbízási díj 40 %-a

Az ajánlatkérĘ az ellenszolgáltatást minden esetben szerzĘdésszerĦ és a jogszabályoknak megfelelĘ számla alapján, a számlának a Megbízóhoz történĘ beérkezését
követĘ 30 napon belül teljesíti. A kifizetés HUF-ban történik.
9.
Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az elbírálás a legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás alapján történik. AjánlatkérĘ a
legalacsonyabb nettó ajánlati árat adó ajánlattevĘvel köt szerzĘdést.
A tartalmi elĘírásoknak nem megfelelĘ, az alkalmassági feltételeket nem kielégítĘ ajánlatok nem vesznek részt az értékelésben.
9.
Kizáró okok:
Az elĘírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és megkövetelt igazolási
mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene
csĘdeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, akinek egy évnél régebben lejárt adó-és
járulékfizetési kötelezettsége van.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, aki három évnél nem régebben súlyos,
jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai
szabályokba ütközĘ cselekedetet követett el.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevĘnek nyilatkoznia kell.
10. Alkalmassági követelmények:
Az ajánlatkérĘ jelen beszerzési eljárásban alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevĘt, ha:
10.1. Az ajánlattevĘnek a felhívás megküldését megelĘzĘ utolsó két lezárt üzleti évben
adózás elĘtti eredménye egynél többször is negatív volt.
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10.2. Az ajánlattevĘ illetĘleg – amennyiben értelmezhetĘ - a beszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a felhívás megküldését
megelĘzĘ utolsó 36 hónapos idĘszakban (együttesen) nem rendelkeznek legalább
egy db teljesített, hazai és/vagy EU-s társfinanszírozással megvalósult építési beruházás lebonyolítói és/vagy mĦszaki ellenĘri szolgáltatást igazoló referenciával,
ahol az építési szerzĘdés értéke min. nettó 150.000.000 forint volt.
10.3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább:
10.3.1. Min . 1 fĘ lebonyolító, aki rendelkezik:
• építĘmérnöki vagy építészmérnöki végzettséggel,
• legalább 5 éves ME-É-I szakterületen építési mĦszaki ellenĘrként szerzett tapasztalattal,
• építési szerzĘdés lebonyolításában szerzett tapasztalattal
(legalább 1 db projektben kell igazolni az elĘírt közremĦködést)
10.3.2. Min . 2 fĘ mĦszaki ellenĘr, aki rendelkezik:
• mĦszaki egyetemi vagy fĘiskolai végzettséggel,
• az elĘírt mĦszaki ellenĘri jogosultság megszerzését követĘen legalább 3 év
gyakorlati tapasztalat a szakágnak megfelelĘ építési munkák mĦszaki ellenĘrzésében
és akik közül az egyik személy:
ME-KÉ-I szakterületen mĦszaki ellenĘri jogosultsággal, a másik személy
ME-V-I szakterületen mĦszaki ellenĘri jogosultsággal rendelkezik
11. Az alkalmasság szempontjából megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevĘnek, közös ajánlattevĘknek, - amennyiben releváns a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak (a 11.1. pont
kivételével) azonos módon az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
11.1. Az ajánlattevĘ nyilatkozatának becsatolása a felhívás megküldését megelĘzĘ utolsó két lezárt üzleti év adózás elĘtti eredményérĘl. (A beszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nem kell csatolni.)
11.2. A felhívás megküldését megelĘzĘ 36 hónapos idĘszakban teljesített jelentĘsebb, a
beszerzés tárgyának megfelelĘ (lebonyolítói és/vagy mĦszaki ellenĘri)
szolgáltatásait
minimálisan az alábbiak szerint: az ellátott fĘbb feladatok
ismertetése, a projekt megnevezése, a teljesítés ideje, a szerzĘdést kötĘ másik fél
11.3.megnevezése,
Azoknak a szakembereknek
címe.
a megnevezése, végzettségük, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevĘ be kíván vonni a teljesítésbe.
Ezen szakemberek vonatkozásában szükséges a képzettséget alátámasztó önéletrajz, a
szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, kamarai igazolások csatolása.
Igazolás módja: az igazolások és nyilatkozatok – az ajánlattételi nyilatkozat kivételével egyszerĦ másolatban is benyújthatóak. Az ajánlattételi nyilatkozatot eredetiben kell az
ajánlatban szerepeltetni.
12. Az ajánlattétel nyelve: magyar
13. Az ajánlattételi határidĘ:

2011. május 26-án 10.00 óra

14. Ajánlat benyújtásának címe:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– polgármesteri titkárság
15. Az ajánlati kötöttség minimális idĘtartama: Az ajánlattételi határidĘt követĘ 60 nap
16. A szerzĘdéskötés tervezett idĘpontja:
2011. június 30.
17. Egyéb információk:
- AjánlatkérĘ a hiánypótlás lehetĘségét engedélyezi.
- Az ajánlatkérĘ támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérĘ felhívja az
ajánlattevĘk figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan ok-
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nak, illetve körülménynek minĘsül, amely megalapozza az ajánlatkérĘ részérĘl a jelen
beszerzési eljárást lezáró szerzĘdéskötéstĘl való elállást.
- Az eljárás során tárgyalásra nincs lehetĘség.
- Rész-ajánlattétel nem lehetséges.
- A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mĦszaki
tervezési, valamint az építésügyi mĦszaki szakértĘi jogosultság szabályairól.
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mĦszaki ellenĘri, valamint a felelĘs
mĦszaki vezetĘi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól.
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építĘipari kivitelezési tevékenységrĘl.
- 192/2009.(XI.15.) Kormányrendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrĘl.
- Az ajánlatban szereplĘ nyilatkozatokat és vállalásokat a nyilatkozatot tevĘ cégszerĦen (az önéletrajzokat saját kezĦleg) írja alá. Az oldalak egymást követĘ sorszámmal
legyenek ellátva. Az ajánlat lapjait össze kell fĦzni.
- Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a következĘ felirattal ellátva: ”Rétság városközpont – mĦszaki ellenĘri feladatok”.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozatot is.
- Az ajánlattételi felhívás részeként mellékelt szerzĘdéses feltételekben szereplĘ tartalmi elemektĘl és azok mértékétĘl, valamint az ajánlatban foglalt ajánlati ártól a szerzĘdéskötés során eltérni nem lehet. Egyéb vonatkozásban a szerzĘdést a nyertes fél
és az ajánlatkérĘ együttesen alakítják ki.
- Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell az itt feltüntetett sorrendben tartalmaznia:
Tartalomjegyzék
Ajánlattételi nyilatkozat
Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat
Alkalmasság igazolása
18. Az ajánlati felhívás megküldésének napja:
2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester

Mellékletek:

Ajánlattételi nyilatkozat
SzerzĘdéses feltételek
Beszerzési mĦszaki leírás
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Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó lebonyolítói és mĦszaki ellenĘri feladatok ellátására
AjánlattevĘként kijelentjük, hogy a részünkre megküldött ajánlattételi felhívás alapján a következĘkben meghatározott fĘbb elemekkel ajánlatot kívánunk benyújtani.
7. Az ajánlattevĘ adatai:
AjánlattevĘ cégszerĦ megnevezése:
Cégformája:
Székhelye:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail cím:
8. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlati feltételek ránk,
mint ajánlattevĘre nézve kötelezĘ érvényĦek, az abban foglaltakat tudomásul vesszük.
9. Az ajánlatunkban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
10. Az ajánlatban szereplĘ megbízási díjunkat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottuk ki, és nyertességünk esetén az eredményhirdetést követĘen ezen iratokban
szereplĘ feltételeknek megfelelĘen az alábbi összeg erejéig szerzĘdésben is rögzítjük
vállalásainkat.
Ajánlati ár:
Ellenszolgáltatás nettó összege: …………………………..forint
ÁFA: ……...……………………………………………….forint
Ellenszolgáltatás bruttó összege: ………………………….forint
azaz (betĦvel): …………………………………………….forint
11. Nyilatkozzuk, hogy velünk szemben nem állnak fenn a szerzĘdéses feladatok teljesítését
akadályozó kizáró okok és körülmények.
12. Nyertességünk esetén a támogatási szerzĘdés aláírásának elmaradása okán meg nem
kötött szerzĘdés miatt kártérítési igényt nem támasztunk az ajánlatkérĘvel szemben.
Hely, dátum:
ajánlattevĘ cégszerĦ aláírása

SZERZėDÉSES FELTÉTELEK
amely létrejött egyrészrĘl
Név: Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám : 154541615-2-12
Számlaszáma : 11741031-15451615
Tel.: 06/35/550 100/110 Fax.: 06/35/550 100/121
képviseli: mezĘfi Zoltán polgármester Megbízó ( továbbiakban mint Megbízó)
másrészrĘl,
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Név: ………………………………… Címe: …………………………………..
Cégjegyzékszám: ……………………..
Adószám: ………………………………
Számlaszáma:…………………………………………………………………………
Telefon: ………………..
Fax: …………………………………….
Képviseli: ………………………
Megbízott (továbbiakban: Megbízott) részérĘl
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között) az alábbi helyen és napon, a következĘ feltételekkel:
PREAMBULUM
MegrendelĘ közbeszerzési értékhatár alatti un. szabadkézi beszerzési eljárást bonyolított le
a „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ,
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósításához
kötĘdĘ lebonyolítói és mĦszaki ellenĘri feladatok ellátása tárgyában. Az eljárás nyertese a
Megbízott volt.
Az ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és a Megbízott nyertes ajánlata jelen szerzĘdés részét képezi, azzal együtt értelmezendĘ annak ellenére, hogy e
dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerzĘdés törzsszövegéhez.
1. A szerzĘdés tárgya:
1.1 Megbízó megbízza, a Megbízott ellátja
a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja pályázatban szereplĘ építési beruházások lebonyolítói és mĦszaki ellenĘri feladatait.
A szerzĘdés az alábbi projektelemekre terjed ki:
- Általános iskola külsĘ homlokzatának felújítása, zöldterület kialakítása,
- Autóbuszforduló, buszparkoló és gyalogoshíd építése Rétság központi belterületén,
- Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása,
- Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása, parkolók kialakítása,
- Piactér felújítása,
A megbízottnak tevékenysége során ”Az építĘipari kivitelezési tevékenységrĘl” szóló
191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelĘen kell eljárnia.
1.2 A szerzĘdés tárgyát és annak pontos tartalmát a MegrendelĘtĘl átvett Ajánlattételi felhívás és Beszerzési mĦszaki leírás határozza meg.
1.3 A szerzĘdést alkotó okmányok
A SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok a jelen megbízási szerzĘdés
elválaszthatatlan részét képezik és érvényességük csak együttesen áll fenn:
- Ajánlattételi felhívás (mellékleteivel együtt)
- Vállalkozó ajánlata
2. Teljesítési határidĘ: 2012. október 30.
Megbízott az 1.1.pontban meghatározott építmények mĦszaki átadás-átvételi eljárásának
lezárásával teljesít.
A folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett az elĘteljesítés – a kivitelezĘ teljesítéséhez igazodva – megengedett.
3. A megbízási díj
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A szerzĘdésben foglalt megbízási díj: A megbízási díj a teljesítés idĘpontjára prognosztizált rögzített átalány, mely a szerzĘdés teljesítése során és idĘtartamán belül nem változtatható.
általános forgalmi adó nélkül : …………………..
ÁFA
:
………………..
Összesen
:
…………………

Ft
Ft
Ft

Azaz:
4. Fizetési feltételek
4.1. A szerzĘdés finanszírozása a ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban az
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
4.2. A Megbízott szerzĘdés idĘtartamán belül arányosan két rész-számlát és egy végszámlát
nyújt be. A számlázási ütemtervet a szerzĘdés 1. számú melléklete tartalmazza.
4.3. A díj megfizetése a Megbízott általi teljesítést, és a Megbízó által ennek elismeréseként
kiállított teljesítés igazolás kézhezvételét követĘen számla ellenében, a számlának a Megbízóhoz történĘ beérkezését követĘ 30 napon belül átutalással történik.
5. Késedelmes fizetés
A Megbízó rögzíti, hogy késedelmes teljesítés esetén kamatfizetési kötelezettségterheli,
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelĘ mértékĦ késedelmi kamat.
6. Megbízott hibás, késedelmes teljesítése
6.1. A Megbízott minden, a megbízotti feladatok ellátását akadályozó, késleltetĘ körülményrĘl haladéktalanul köteles Megbízót írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem
okát és várható idĘtartamát is.
Hibás és késedelmes teljesítésnek tekintendĘ, ha a Megbízott hibás és /vagy késedelmes
tevékenységébĘl adódóan a hiba és/vagy késedelem a szerzĘdés tárgyát képezĘ projekt
megvalósulásának egészére kihatással van, és e miatt az nem valósul meg határidĘre, vagy
a támogatási szerzĘdésben foglalt keretek között, vagy a Megbízónak ezzel összefüggésben
kára származik.
Hibás és/vagy 30 napot meghaladó, a Megbízott hibájára visszavezethetĘ késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: 500.000 - Ft.
6.2. Meghiúsulás: Amennyiben Megbízott a jelen szerzĘdés 1. pontjában meghatározott feladatokat a Megbízó két írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, úgy a Megbízó azonnali
hatállyal jogosult felmondani szerzĘdést. Ez esetben a Megbízó a nettó megbízási díj 20 %ának megfelelĘ meghiúsulási kötbérre jogosult.
6.3. Megbízó a szerzĘdésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet, amelyek bizonyíthatóan a Megbízott hibájából vagy mulasztásából származnak.
7. Kapcsolattartás, felek együttmĦködése
7.1. SzerzĘdĘ felek kötelezettséget vállalnak a szerzĘdés teljesítéséhez elengedhetetlen
együttmĦködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. A megvalósítást
akadályozó körülményekrĘl egymást kölcsönösen, a lehetĘ legrövidebb idĘn belül
tájékoztatják.
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7.2. Kapcsolattartó személy a
A Megbízó részérĘl
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
e-mail:
A Megbízott részérĘl
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
e-mail:
7.3. A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szakmai
feladatok teljesítésérĘl, ez irányú kapcsolattartásra a Megbízó más személyt is megnevezhet. A kapcsolattartásban felek elĘnyben részesítik az elektronikus levelezést.
7.4. A szerzĘdéssel kapcsolatos kérdésekben a Megbízó utasításai, észrevételei, közlései
csak írásbeli nyilatkozat formájában hatályosak.
8. Megbízó tevékenységei
8.1. Megbízói adatszolgáltatás
- Megbízó az elkészült engedélyes- és kiviteli tervek 1 példányát térítésmentesen átadja
Megbízottnak.
- Megbízó a kivitelezĘ kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárásba Megbízottat
bevonja, folyamatosan tájékoztatja az eljárás eseményeirĘl.
8.2. Megbízói közremĦködés
Megbízó a munkaterületet térítésmentesen, munkavégzésre alkalmas állapotban
biztosítja.
9. A szerzĘdés megszĦnése
9.1. A szerzĘdés az elĘírt feltételeknek megfelelĘ teljesítéssel, bármelyik fél jogutód nélküli
megszĦnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, SzerzĘdĘ Felek közös megegyezésével, illetĘleg rendkívüli felmondással szĦnik meg. A felmondást írásban részletesen indokolni kell.
9.2. A szerzĘdés megszĦntethetĘ valamely fél rendkívüli felmondása esetén is. A szerzĘdés
felmondására valamely fél a másik fél súlyos szerzĘdésszegése esetén jogosult. Súlyos
szerzĘdésszegésnek minĘsül a jelen szerzĘdésben, ha Megbízott ismételten szándékosan és rosszhiszemĦen nem látja el a SzerzĘdésben rögzített feladatait, ill. Megbízó a saját résznek megfelelĘ számla összegét 120 napon túl, a Megbízott kétszeri felszólítása
után sem egyenlíti ki.
10. A szerzĘdés módosítása
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A SzerzĘdĘ felek a szerzĘdést csak kétoldalú és cégszerĦen aláírt megállapodással –
módosíthatják.
11. Egyéb rendelkezések
11.1. Amennyiben a Megbízó a munkát a saját érdekkörében felmerülĘ ok miatt állítja le,
vagy áll el a szerzĘdéstĘl, köteles a szolgáltatás idĘarányos díját Megbízott részére megfizetni.
11.2. Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) szabályai szerint felel.
11.3. Megbízott köteles a jogszabályokban meghatározott ellenĘrzĘ szervek ellenĘrzését
tĦrni.
11.4 A szerzĘdés teljesítésébĘl eredĘ bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás
útján kísérlik meg. Ezek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Városi Bíróság,
vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
11.5. Jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerzĘdést a felek képviselĘi elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezĘt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Rétság, ………
Megbízó
…………………………………….
MezĘfi Zoltán polgármester

Megbízott
………………………………………
KépviselĘ

4. AjánlatkérĘ
Rétság Város Önkormányzata
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Címzett: MezĘfi Zoltán polgármester
Telefon: 06 35/550100/110
Fax: 06 35/550100/121
e-mail: hivatal@retsag.hu
5. A beszerzés tárgya
Az ajánlattevĘ feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszerében „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-20110003 azonosító számú pályázathoz - második forduló - kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése.

6. MĦszaki leírás, minĘségi és teljesítmény követelmények
3.1. A tervezett projekt elĘzményei
Rétság Város Önkormányzata – mint konzorcium vezetĘ – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ
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településrehabilitációja megvalósítása céljából. A pályázat az elsĘ fordulón túljutott, a
második fordulós támogatási szerzĘdés elĘkészítése folyamatban van. Ez lehetĘvé teszi a program folytatását és a pályázat második fordulójában foglaltak megvalósítását.
3.2. A tervezett projekt bemutatása:
A fejlesztés átfogó célja a élhetĘ városi környezet kialakítása, a kistérségi szerepvállalás erĘsítése, a kiszámítható gazdasági növeledés feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. A pályázat keretében az alábbi projektelemek kerülnek megvalósításra.
-

Általános iskola külsĘ homlokzatának felújítása, zöldterület kialakítása,
Autóbuszforduló, buszparkoló és gyalogoshíd építése Rétság központi belterületén,
Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása,
Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása, parkolók kialakítása,
Piactér felújítása,
Paletta Trade Kft festéküzletének külsĘ-belsĘ felújítása,
Lomen és Társa Kft elĘtti parkoló megépítése

A projekt tervezett összes bruttó költsége ~ 364 millió Ft.
3.3. A feladatok ismertetése
A Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja megnevezésĦ projekthez kapcsolódó tájékoztatási tevékenység teljes körĦ megtervezése,
szervezése, lebonyolítása megbízási szerzĘdés keretében.
Kommunikációs célkitĦzések meghatározása:
Stratégiai célkitĦzések:
x A projekt során megvalósítandó kötelezĘ tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
Kommunikációs célok:
x A beruházás pozitív elĘnyeinek bemutatása
x A projekt által létrehozott értékeknek a települések fejlesztésében betöltött
szerepének bemutatása
x A lakosság, civil szervezetek, véleményvezérek, vállalkozások és közintézmények teljes informáltságának és támogatottságának elérése.
x Az Európai Unió szerepének bemutatása a fejlesztésben.
A nyertes ajánlattevĘ a projekt megvalósítása során az ÚMFT „Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei” III. számú kommunikációs csomag -ban foglaltakat
köteles teljesíteni az ÚSZT arculati elemeivel.
Ennek megfelelĘen az alábbi feladatok megvalósítása szükséges a projekt megvalósítási szakaszában:
xA projekt indításakor a lehetséges kockázatok felmérése és cselekvési (kommunikációs) terv elkészítése
xSajtótájékoztató a projekt indításáról (1 db).
xSajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról (1 db).
xSajtóesemények szervezése (3 db).
xSajtómegjelenések összegyĦjtése és elemzése.
xA beruházás helyszínén a „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.
xInformációs anyagok, kiadványok készítése és eljuttatása település háztartásaihoz
(1100 db szórólap).
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xFotódokumentáció készítése (70 db fotóval).
xInternetes honlap létrehozás, mĦködtetése és folyamatos frissítése.

10.

11.
12.
13.

Projekt megvalósítását követĘ szakaszban:
xSajtónyilvános ünnepélyes projekt záró/átadó – elkészült létesítmények megnyitó
rendezvényének szervezése (1 db)
xSajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában (1-1
db)
xSajtómegjelenések összegyĦjtése és elemzése
xA beruházás helyszínén a „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése az ÚSZT Arculati kézikönyve alapján.
A szerzĘdés típusa:
Megbízási szerzĘdés
Megnevezése: Megbízási szerzĘdés a „Rétság város központi településrészének
funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenység megtervezésére és kivitelezésére
A teljesítés határideje (elĘirányzati jelleggel): 2012. 10. 30.
Teljesítés helye: Rétság település
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szerzĘdés finanszírozása az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban
az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
A nyertes ajánlattevĘnek a szerzĘdés idĘtartamán belül arányosan két rész-számla
és egy végszámla benyújtására van lehetĘsége az alábbiak szerint:
I. rész-számla

Esedékessége: 2011. november 15.
Összege: Megbízási díj 30 %-a

II. rész-számla

Esedékessége: 2012. május 15.
Összege: Megbízási díj 30 %-a

Vég-számla

Esedékessége: szerzĘdés komplett teljesítését követĘen
Összege: Megbízási díj 40 %-a

Az ajánlatkérĘ az ellenszolgáltatást minden esetben szerzĘdésszerĦ és a jogszabályoknak megfelelĘ számla alapján, a számlának a Megbízóhoz történĘ beérkezését
követĘ 30 napon belül teljesíti. A kifizetés HUF-ban történik.
14.
Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az elbírálás a legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás alapján történik. AjánlatkérĘ a
legalacsonyabb nettó ajánlati árat adó ajánlattevĘvel köt szerzĘdést.
A tartalmi elĘírásoknak nem megfelelĘ, az alkalmassági feltételek nem kielégítĘ ajánlatok
nem vesznek részt az értékelésben.
9.
Kizáró okok:
Az elĘírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és megkövetelt igazolási
mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene
csĘdeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, akinek egy évnél régebben lejárt adó-és
járulékfizetési kötelezettsége van.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, aki három évnél nem régebben súlyos,
jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai
szabályokba ütközĘ cselekedetet követett el.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevĘnek nyilatkoznia kell.
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10. Alkalmassági követelmények:
Az ajánlatkérĘ jelen beszerzési eljárásban alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevĘt, ha:
10.1. Az ajánlattevĘnek a felhívás megküldését megelĘzĘ utolsó két lezárt üzleti évben
adózás elĘtti eredménye egynél többször is negatív volt.
10.2. Az ajánlattevĘ illetĘleg a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a felhívás megküldését megelĘzĘ 36 hónapos idĘszakban nem rendelkezik legalább egy db EU társfinanszírozású beruházásban
végzett, komplex kommunikációs tevékenység végzését igazoló referenciával.
10.3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább egy fĘ felsĘfokú
PR vagy marketing vagy közgazdasági végzettséggel, és legalább 3 éves PR
és/vagy marketing tevékenységben szerzett tapasztalattal rendelkezĘ szakember.
11. Az alkalmasság szempontjából megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevĘnek, közös ajánlattevĘknek, - amennyiben releváns a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak (a 11.1. pont
kivételével) azonos módon az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
11.1. Az ajánlattevĘ nyilatkozatának becsatolása a felhívás megküldését megelĘzĘ utolsó két lezárt üzleti év adózás elĘtti eredményérĘl. (A beszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nem kell csatolni.)
11.2. A felhívás megküldését megelĘzĘ 36 hónapos idĘszakban teljesített jelentĘsebb, a
közbeszerzés tárgyához hasonló komplex kommunikációs tevékenységeinek ismertetése minimálisan az alábbi adatokkal: az ellátott fĘbb feladatok ismertetése, a projekt megnevezése és a finanszírozás forrásának bemutatása, a teljesítés ideje, a
szerzĘdést kötĘ másik fél megnevezése, címe.
11.3. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevĘ be kíván vonni a teljesítésbe.
Ezen szakember(ek) vonatkozásában szükséges a szakmai tapasztalatot, az alkalmasság szempontjából releváns adatatokat igazoló szakmai önéletrajz és a végzettséget, képzettséget igazoló oklevél másolata.
Igazolás módja: az igazolások és nyilatkozatok – az ajánlattételi nyilatkozat kivételével egyszerĦ másolatban is benyújthatóak. Az ajánlattételi nyilatkozatot eredetiben kell az
ajánlatban szerepeltetni.
12. Az ajánlattétel nyelve: magyar
13. Az ajánlattételi határidĘ:

2011. május 26-án 10.00 óra

14. Ajánlat benyújtásának címe:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– polgármesteri titkárság
15. Az ajánlati kötöttség minimális idĘtartama: Az ajánlattételi határidĘt követĘ 60 nap
16. A szerzĘdéskötés tervezett idĘpontja:
2011. június 30.
17. Egyéb információk:
- AjánlatkérĘ a hiánypótlás lehetĘségét engedélyezi.
- Az ajánlatkérĘ támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérĘ felhívja az
ajánlattevĘk figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minĘsül, amely megalapozza az ajánlatkérĘ részérĘl a jelen
beszerzési eljárást lezáró szerzĘdéskötéstĘl való elállást.
- Az eljárás során tárgyalásra nincs lehetĘség.
- Rész-ajánlattétel nem lehetséges.
- Az ajánlatban szereplĘ nyilatkozatokat és vállalásokat a nyilatkozatot tevĘ cégszerĦen (az önéletrajzokat saját kezĦleg) írja alá. Az oldalak egymást követĘ sorszámmal
legyenek ellátva. Az ajánlat lapjait össze kell fĦzni.
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-

Az ajánlattételi felhívás részeként mellékelt szerzĘdéses feltételekben szereplĘ tartalmi elemektĘl és azok mértékétĘl, valamint az ajánlatban foglalt ajánlati ártól a szerzĘdéskötés során eltérni nem lehet. Egyéb vonatkozásban a szerzĘdést a nyertes fél
és az ajánlatkérĘ együttesen alakítják ki.
- Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a következĘ felirattal ellátva: ”Rétság városközpont – PR feladatok”
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozatot is.
- Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell az itt feltüntetett sorrendben tartalmaznia:
Tartalomjegyzék
Ajánlattételi nyilatkozat
Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat
Alkalmasság igazolása
18. Az ajánlati felhívás megküldésének napja:
2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Mellékletek:

Ajánlattételi nyilatkozat
SzerzĘdéses feltételek
6

Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése
AjánlattevĘként kijelentjük, hogy a részünkre megküldött ajánlattételi felhívás alapján a következĘkben meghatározott fĘbb elemekkel ajánlatot kívánunk benyújtani.
13. Az ajánlattevĘ adatai, teljesítésben résztvevĘk
AjánlattevĘ cégszerĦ megnevezése:
Cégformája:
Székhelye:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail cím:
14. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlati feltételek ránk,
mint ajánlattevĘre nézve kötelezĘ érvényĦek, az abban foglaltakat tudomásul vesszük.
15. Az ajánlatunkban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
16. Az ajánlatban szereplĘ megbízási díjunkat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottuk ki, és nyertességünk esetén az eredményhirdetést követĘen ezen iratokban
szereplĘ feltételeknek megfelelĘen az alábbi összeg erejéig szerzĘdésben is rögzítjük
vállalásainkat.
Ajánlati ár:
Ellenszolgáltatás nettó összege: …………………………..forint
ÁFA: ……...……………………………………………….forint
Ellenszolgáltatás bruttó összege: ………………………….forint
azaz (betĦvel): …………………………………………….forint
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17. Nyilatkozzuk, hogy velünk szemben nem állnak fenn a szerzĘdéses feladatok teljesítését
akadályozó kizáró okok és körülmények.
18. Nyertességünk esetén a támogatási szerzĘdés aláírásának elmaradása okán meg nem
kötött szerzĘdés miatt kártérítési igényt nem támasztunk az ajánlatkérĘvel szemben.
Hely, dátum:
ajánlattevĘ cégszerĦ aláírása
SZERZėDÉSES FELTÉTELEK
amely létrejött egyrészrĘl
Név: Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám : 154541615-2-12
Számlaszáma : 11741031-15451615
Tel.: 06/35/550 100/110 Fax.: 06/35/550 100/121
képviseli: mezĘfi Zoltán polgármester Megbízó ( továbbiakban mint Megbízó)
másrészrĘl,
Név: ………………………………… Címe: …………………………………..
Cégjegyzékszám: ……………………..
Adószám: ………………………………
Számlaszáma:…………………………………………………………………………
Telefon: ………………..
Fax: …………………………………….
Képviseli: ………………………
Megbízott (továbbiakban: Megbízott) részérĘl
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között) az alábbi helyen és napon, a következĘ feltételekkel:
PREAMBULUM
MegrendelĘ közbeszerzési értékhatár alatti un. szabadkézi beszerzési eljárást bonyolított le
a „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ,
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósításához
kötĘdĘ komplex kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése tárgyában. Az
eljárás nyertese a Megbízott volt.
Az ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és a Megbízott nyertes ajánlata jelen szerzĘdés részét képezi, azzal együtt értelmezendĘ annak ellenére, hogy e
dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerzĘdés törzsszövegéhez.
1. A szerzĘdés tárgya, tartalma:
1.2 Megbízó megbízza, a Megbízott ellátja
a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja megvalósítási szakaszához kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenység megtervezését
és kivitelezését.
1.2 A szerzĘdés tárgya és annak pontos tartalma
A Megbízott a projekt megvalósítása során az ÚMFT „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” III. számú kommunikációs csomag -ban foglaltakat köteles
teljesíteni az ÚSZT arculati elemeivel.
Ennek megfelelĘen az alábbi feladatok megvalósítása szükséges a projekt megvalósítási szakaszában:
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xA projekt indításakor a lehetséges kockázatok felmérése és cselekvési (kommunikációs) terv elkészítése
xSajtótájékoztató a projekt indításáról (1 db).
xSajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról (1 db).
xSajtóesemények szervezése (3 db).
xSajtómegjelenések összegyĦjtése és elemzése.
xA beruházás helyszínén a „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.
xInformációs anyagok, kiadványok készítése és eljuttatása település háztartásaihoz
(1100 db szórólap).
xFotódokumentáció készítése (70 db fotóval).
xInternetes honlap létrehozás, mĦködtetése és folyamatos frissítése.
Projekt megvalósítását követĘ szakaszban:
xSajtónyilvános ünnepélyes projekt záró/átadó – elkészült létesítmények megnyitó
rendezvényének szervezése (1 db)
xSajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában (1-1
db)
xSajtómegjelenések összegyĦjtése és elemzése
xA beruházás helyszínén a „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése az ÚSZT Arculati kézikönyve alapján.
1.3 A szerzĘdést alkotó okmányok
A SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok a jelen megbízási szerzĘdés
elválaszthatatlan részét képezik és érvényességük csak együttesen áll fenn:
- Támogatási SzerzĘdés
- Ajánlattételi felhívás (mellékleteivel együtt)
- Vállalkozó ajánlata
2. Teljesítési határidĘ, teljesítés helye
2.1. Teljesítési véghatáridĘ: 2012. október 30., de legkésĘbb a projekt építési
beruházásainak mĦszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárása sikeres lezárását
követĘ 1 hónap.
2.2.Teljesítés helye: Megbízó székhelye, illetve bármilyen egyéb, a Megbízó által
megjelölt, a szerzĘdés teljesítéséhez szükségbĘl elrendelt rétsági helyszín.
3. A megbízási díj
3.1. A szerzĘdésben foglalt megbízási díj: A megbízási díj a teljesítés idĘpontjára
prognosztizált rögzített átalány, mely a szerzĘdés teljesítése során és idĘtartamán belül nem
változtatható.
általános forgalmi adó nélkül : …………………..
ÁFA
:
………………..
Összesen
:
…………………

Ft
Ft
Ft

Azaz:
4. Fizetési feltételek
4.1. A szerzĘdés finanszírozása a ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban
az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
4.2. A Megbízott szerzĘdés idĘtartamán belül arányosan két rész-számlát és egy végszámlát nyújt be. A számlázási ütemtervet a szerzĘdés 1. számú melléklete tartalmazza.
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4.3. A díj megfizetése a Megbízott általi teljesítést, és a Megbízó által ennek elismeréseként kiállított teljesítés igazolás kézhezvételét követĘen számla ellenében, a számlának a
Megbízóhoz történĘ beérkezését követĘ 30 napon belül átutalással történik.
5. Késedelmes fizetés
A Megbízó rögzíti, hogy késedelmes teljesítés esetén kamatfizetési kötelezettségterheli,
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelĘ mértékĦ késedelmi kamat.
6. Megbízó jogai és kötelezettségei
6.1.

6.2.

Megbízó köteles e szerzĘdés aláírásától számított 15 napon belül a Megbízott rendelkezésére bocsátani a feladat ellátáshoz szükséges összes dokumentációt, különös tekintettel a támogatási szerzĘdést. Megbízó felel az általa közölt adatok helytállóságáért.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében
a Megbízott teljesítéséhez szükséges döntéseket késedelem nélkül meghozza, a
tájékoztatási szakember által elĘterjesztett terveket, javaslatokat egyetértése esetén
írásban jóváhagyja, ellenvetés esetén kifogásait írásban, indoklással ellátva közli
Megbízottal.

7. Megbízott jogai és kötelezettségei
7.1. Megbízott a szerzĘdésben foglalt feltételekkel, szakértelmével közremĦködik a projekt
tájékoztatási feladatainak megvalósításában, ellátja a komplex kommunikációs tevékenységet és felel annak szabályos és ütemterv szerinti megvalósításért.
7.2. A Megbízott kötelezettsége a projekt szereplĘivel való folyamatos kapcsolattartás, a
szükséges adatok és információk folyamatos begyĦjtése a különbözĘ feladatokat ellátó
szervezetektĘl.
8. Késedelmes teljesítés
8.1. Megbízott minden, a teljesítést akadályozó, késleltetĘ körülményrĘl haladéktalanul
köteles a Megbízót írásban tájékoztatni, megjelölve a késedelem okát és várható idĘtartamát, esetleg a Megbízótól vagy harmadik személytĘl várt szükséges intézkedéseket.
Amennyiben Megbízott a jelen szerzĘdés 1. pontjában meghatározott feladatokat a határidĘhöz képest neki felróható okok miatt késedelemmel teljesíti, úgy MegrendelĘ részére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke minden késedelmes napra
10.000.-Ft.
A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó megbízási díj 15 %-a.
8.2. Meghiúsulás: Amennyiben Megbízott a jelen szerzĘdés 1. pontjában meghatározott
feladatokat a Megbízó két írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, úgy a Megbízó
azonnali hatállyal jogosult felmondani szerzĘdést. Ez esetben a Megbízó a nettó megbízási díj 20 %-ának megfelelĘ meghiúsulási kötbérre jogosult.
8.3. Megbízó a szerzĘdésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet,
amelyek bizonyíthatóan a Megbízott hibájából vagy mulasztásából származnak.
9. Kapcsolattartás, felek együttmĦködése
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9.1. SzerzĘdĘ felek kötelezettséget vállalnak a szerzĘdés teljesítéséhez elengedhetetlen
együttmĦködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. A megvalósítást
akadályozó körülményekrĘl egymást kölcsönösen, a lehetĘ legrövidebb idĘn belül
tájékoztatják.
9.2. Kapcsolattartó személy a
A Megbízó részérĘl
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
e-mail:
A Megbízott részérĘl
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
e-mail:
9.3. A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szakmai
feladatok teljesítésérĘl, ez irányú kapcsolattartásra a Megbízó más személyt is megnevezhet. A szakmai kapcsolattartásban felek elĘnyben részesítik az elektronikus levelezést.
9.4. A szerzĘdéssel kapcsolatos kérdésekben a Megbízó utasításai, észrevételei, közlései
csak írásbeli nyilatkozat formájában hatályosak.
10. A szerzĘdés megszĦnése
10.1. A szerzĘdés az elĘírt feltételeknek megfelelĘ teljesítéssel, bármelyik fél jogutód
nélküli megszĦnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, SzerzĘdĘ Felek közös megegyezésével, illetĘleg rendkívüli felmondással szĦnik meg. A felmondást írásban részletesen indokolni kell.
10.2. A szerzĘdés megszĦntethetĘ valamely fél rendkívüli felmondása esetén is. A szerzĘdés felmondására valamely fél a másik fél súlyos szerzĘdésszegése esetén jogosult.
Súlyos szerzĘdésszegésnek minĘsül a jelen szerzĘdésben, ha Megbízott ismételten
szándékosan és rosszhiszemĦen nem látja el a SzerzĘdésben rögzített feladatait, ill.
Megbízó a saját résznek megfelelĘ számla összegét 120 napon túl, a Megbízott kétszeri
felszólítása után sem egyenlíti ki.
11. A szerzĘdés módosítása
A SzerzĘdĘ felek a szerzĘdést csak kétoldalú és cégszerĦen aláírt megállapodással –
módosíthatják.
12. Egyéb rendelkezések
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12.1. Amennyiben a Megbízó a munkát a saját érdekkörében felmerülĘ ok miatt állítja le,
vagy áll el a szerzĘdéstĘl, köteles a szolgáltatás idĘarányos díját Megbízott részére megfizetni.
12.2. Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) szabályai szerint felel.
12.3 A szerzĘdés teljesítésébĘl eredĘ bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás
útján kísérlik meg. Ezek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Városi Bíróság,
vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
12.4. Jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerzĘdést a felek képviselĘi elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezĘt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Rétság, ………
Megbízó
…………………………………….
MezĘfi Zoltán polgármester

Megbízott
………………………………………
KépviselĘ

1. számú melléklet
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
a
„Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése
TÁRGYÚ SZERZėDÉSHEZ
A Megbízási szerzĘdés 3. pontjában meghatározott díj a következĘ ütemezés szerint kerül
kiszámlázásra:

Rétság, ………
Megbízó
…………………………………….
MezĘfi Zoltán polgármester

Megbízott
………………………………………
KépviselĘ

2651 Rétság, Rákóczi út 20.
ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Kft
7100 Szekszárd, Bródy S. utca 122.
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Tisztelt Cím!
A közbeszerzési értékhatár alatti, ún. szabadkézi beszerzési eljárásban ajánlatot kérünk
Ön(ök)tĘl a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja
megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az alábbi
feltételek mellett.

7. AjánlatkérĘ
Rétság Város Önkormányzata
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Címzett: MezĘfi Zoltán polgármester
Telefon: 06 35/550100/110
Fax: 06 35/550100/121
e-mail: hivatal@retsag.hu
8. A beszerzés tárgya
Az ajánlattevĘ feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszerében „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-20110003 azonosító számú pályázatban foglaltak - második forduló - megvalósításával
kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása.

9. MĦszaki leírás, minĘségi és teljesítmény követelmények
3.1. A tervezett projekt elĘzményei
Rétság Város Önkormányzata – mint konzorcium vezetĘ – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ
településrehabilitációja megvalósítása céljából. A pályázat az elsĘ fordulón túljutott, a
második fordulós támogatási szerzĘdés elĘkészítése folyamatban van. Ez lehetĘvé teszi a program folytatását és a pályázat második fordulójában foglaltak megvalósítását.
3.2. A tervezett projekt bemutatása:
A fejlesztés átfogó célja az élhetĘ városi környezet kialakítása, a kistérségi
szerepvállalás erĘsítése, a kiszámítható gazdasági növeledés feltételeinek
megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. A pályázat keretében az alábbi
projektelemek kerülnek megvalósításra:
-

Általános iskola külsĘ homlokzatának felújítása, zöldterület kialakítása,
Autóbuszforduló, buszparkoló és gyalogoshíd építése Rétság központi belterületén,
Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása,
Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása, parkolók kialakítása,
Piactér felújítása,
Paletta Trade Kft festéküzletének külsĘ-belsĘ felújítása,
Lomen és Társa Kft elĘtti parkoló megépítése

A projekt tervezett összes bruttó költsége ~ 364 millió Ft.
3.3. A feladatok ismertetése
A ”Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja”
megnevezésĦ projekt megvalósítási szakaszában az alábbi kiemelt projektmenedzseri
feladatok teljesítése szükséges:
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A projekt összefogása és irányítása a támogatási szerzĘdésben foglaltak megvalósítása céljából.

A támogatási szerzĘdésban vállaltak szabályszerĦ megvalósításának biztosítása.

Kapcsolattartás a kedvezményezett érintett szervezeti egységeivel, a KözremĦködĘ
Szervezettel, konzorciumi tagokkal, szakértĘkkel.

SzerzĘdéskötések lebonyolításának ellenĘrzése a pályázatban foglaltakkal összhangban, a szükségszerĦ szerzĘdésmódosítások elĘkészítése.

MĦszaki, pénzügyi és jogi szakterületek összehangolása.

Operatív tevékenységek ellátása.

Fizetési kérelmek összeállítása.

Monitoring végzése (a projekt pénzügyi, mĦszaki megvalósulásának nyomon követése).

Szakmai, módszertani segítségnyújtás a projekt szereplĘi részére a pályázati tartalom megvalósítása céljából.

Projekt nyilvántartási rendszerének felállítása, mĦködtetése, projektvezetés adminisztratív feladatainak ellátása és a projekt elĘrehaladásának folyamatos és nyomon
követhetĘ dokumentálása.

KözbensĘ jelentések és Zárójelentés elkészítése.

Projekt lezárása (elvégzett munka értékelése, tapasztalatok dokumentálása)

15.

16.
17.
18.

A szerzĘdésben foglalt feladatok részletes tartalma a beszerzési mĦszaki leírásban található.
A szerzĘdés típusa:
Megbízási szerzĘdés
Megnevezése: Megbízási szerzĘdés „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására.
A teljesítés határideje (elĘirányzati jelleggel): 2012. 11. 02.
Teljesítés helye: Rétság település
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szerzĘdés finanszírozása a ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban az
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
A nyertes ajánlattevĘnek a szerzĘdés idĘtartamán belül arányosan két rész-számla
és egy végszámla benyújtására van lehetĘsége az alábbiak szerint:
I. rész-számla

Esedékessége: 2011. november 15.
Összege: Megbízási díj 30 %-a

II. rész-számla

Esedékessége: 2012. május 15.
Összege: Megbízási díj 30 %-a

Vég-számla

Esedékessége: szerzĘdés komplett teljesítését követĘen
Összege: Megbízási díj 40 %-a

Az ajánlatkérĘ az ellenszolgáltatást minden esetben szerzĘdésszerĦ és a jogszabályoknak megfelelĘ számla alapján, a számlának a Megbízóhoz történĘ beérkezését
követĘ 30 napon belül teljesíti. A kifizetés HUF-ban történik.
19.
Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az elbírálás a legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás alapján történik. AjánlatkérĘ a
legalacsonyabb nettó ajánlati árat adó ajánlattevĘvel köt szerzĘdést.
A tartalmi elĘírásoknak nem megfelelĘ, az alkalmassági feltételeket ki nem elégítĘ ajánlatok nem vesznek részt az értékelésben.
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Kizáró okok:
Az elĘírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és megkövetelt igazolási

mód:
-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene
csĘdeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, akinek egy évnél régebben lejárt adó-és
járulékfizetési kötelezettsége van.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, aki három évnél nem régebben súlyos,
jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai
szabályokba ütközĘ cselekedetet követett el.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevĘnek nyilatkoznia kell.
10. Alkalmassági követelmények:
Az ajánlatkérĘ jelen beszerzési eljárásban alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevĘt, ha:
10.1. Az ajánlattevĘnek a felhívás megküldését megelĘzĘ utolsó két lezárt üzleti évben
adózás elĘtti eredménye egynél többször is negatív volt.
10.2. Az ajánlattevĘ, illetĘleg – amennyiben értelmezhetĘ - a beszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a felhívás megküldését
megelĘzĘ utolsó 36 hónapos idĘszakban (együttesen) nem rendelkeznek legalább 1
db, min. nettó 3 millió Ft értékĦ teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciával projektmenedzseri feladatok ellátása területén.
10.3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább:
10.3.1. Min . 1 fĘ projektmenedzser, aki rendelkezik:
• felsĘfokú mĦszaki végzettséggel,
• legalább 5 éves szakmai tapasztalattal építési projektek mĦszaki lebonyolítójaként és/vagy projektmenedzsereként.
(legalább 1 db projektben kell igazolni az elĘírt közremĦködést)
10.3.2. Min. 1 fĘ pénzügyi szakember, aki rendelkezik:
• okleveles felsĘfokú pénzügyi, vagy közgazdasági végzettséggel,
• legalább 3 éves EU által társfinanszírozású projektek pénzügyi elszámolásában
szerzett tapasztalattal
11. Az alkalmasság szempontjából megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevĘnek, közös ajánlattevĘknek, - amennyiben releváns a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak (a 11.1. pont
kivételével) azonos módon az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
11.1. Az ajánlattevĘ nyilatkozatának becsatolása a felhívás megküldését megelĘzĘ utolsó két lezárt üzleti év adózás elĘtti eredményérĘl. (A beszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nem kell csatolni.)
11.2. A felhívás megküldését megelĘzĘ 36 hónapos idĘszakban teljesített jelentĘsebb, a
beszerzés
tárgyának
megfelelĘ
(projektmenedzseri
feladatok
ellátása)
szolgáltatásait
minimálisan az alábbiak szerint: az ellátott fĘbb feladatok
ismertetése, a projekt megnevezése, a teljesítés ideje, a szerzĘdést kötĘ másik fél
11.3.megnevezése,
Azoknak a szakembereknek
címe.
a megnevezése, végzettségük, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevĘ be kíván vonni a teljesítésbe.
Ezen szakember(ek) vonatkozásában szükséges a szakmai tapasztalatot, az alkalmasság szempontjából releváns adatatokat igazoló szakmai önéletrajz és a végzettséget, képzettséget igazoló oklevél másolata.
Igazolás módja: az igazolások és nyilatkozatok – az ajánlattételi nyilatkozat kivételével egyszerĦ másolatban is benyújthatóak. Az ajánlattételi nyilatkozatot eredetiben kell az
ajánlatban szerepeltetni.

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar
13. Az ajánlattételi határidĘ:

2011. május 26-án 10.00 óra
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14. Ajánlat benyújtásának címe:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– polgármesteri titkárság
15. Az ajánlati kötöttség minimális idĘtartama: Az ajánlattételi határidĘt követĘ 60 nap
16. A szerzĘdéskötés tervezett idĘpontja:
2011. június 30.
17. Egyéb információk:
- AjánlatkérĘ a hiánypótlás lehetĘségét engedélyezi.
- Az ajánlatkérĘ támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérĘ felhívja az
ajánlattevĘk figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minĘsül, amely megalapozza az ajánlatkérĘ részérĘl a jelen
beszerzési eljárást lezáró szerzĘdéskötéstĘl való elállást.
- Az eljárás során tárgyalásra nincs lehetĘség.
- Rész-ajánlattétel nem lehetséges.
- Az ajánlattételi felhívás részeként mellékelt szerzĘdéses feltételekben szereplĘ tartalmi elemektĘl és azok mértékétĘl, valamint az ajánlatban foglalt ajánlati ártól a szerzĘdéskötés során eltérni nem lehet. Egyéb vonatkozásban a szerzĘdést a nyertes fél
és az ajánlatkérĘ együttesen alakítják ki.
- Az ajánlatban szereplĘ nyilatkozatokat és vállalásokat a nyilatkozatot tevĘ cégszerĦen (az önéletrajzokat saját kezĦleg) írja alá. Az oldalak egymást követĘ sorszámmal
legyenek ellátva. Az ajánlat lapjait össze kell fĦzni.
- Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a következĘ felirattal ellátva: ”Rétság városközpont – projektmenedzseri feladatok”
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozatot is.
- Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell az itt feltüntetett sorrendben tartalmaznia:
Tartalomjegyzék
Ajánlattételi nyilatkozat
Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat
Alkalmasság igazolása
18. Az ajánlati felhívás megküldésének napja:
2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester

Mellékletek:

Ajánlattételi nyilatkozat
SzerzĘdéses feltételek
Beszerzési mĦszaki leírás
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Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására
AjánlattevĘként kijelentjük, hogy a részünkre megküldött ajánlattételi felhívás alapján a következĘkben meghatározott fĘbb elemekkel ajánlatot kívánunk benyújtani.
19. Az ajánlattevĘ adatai
AjánlattevĘ cégszerĦ megnevezése:
Cégformája:
Székhelye:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail cím:
20. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlati feltételek ránk,
mint ajánlattevĘre nézve kötelezĘ érvényĦek, az abban foglaltakat tudomásul vesszük.
21. Az ajánlatunkban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
22. Az ajánlatban szereplĘ megbízási díjunkat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottuk ki, és nyertességünk esetén az eredményhirdetést követĘen ezen iratokban
szereplĘ feltételeknek megfelelĘen az alábbi összeg erejéig szerzĘdésben is rögzítjük
vállalásainkat.
Ajánlati ár:
Ellenszolgáltatás nettó összege: …………………………..forint
ÁFA: ……...……………………………………………….forint
Ellenszolgáltatás bruttó összege: ………………………….forint
azaz (betĦvel): …………………………………………….forint
23. Nyilatkozzuk, hogy velünk szemben nem állnak fenn a szerzĘdéses feladatok teljesítését
akadályozó kizáró okok és körülmények.
24. Nyertességünk esetén a támogatási szerzĘdés aláírásának elmaradása okán meg nem
kötött szerzĘdés miatt kártérítési igényt nem támasztunk az ajánlatkérĘvel szemben.
Hely, dátum:
ajánlattevĘ cégszerĦ aláírása

SZERZėDÉSES FELTÉTELEK
amely létrejött egyrészrĘl
Név: Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám : 154541615-2-12
Számlaszáma : 11741031-15451615
Tel.: 06/35/550 100/110 Fax.: 06/35/550 100/121
képviseli: mezĘfi Zoltán polgármester Megbízó ( továbbiakban mint Megbízó)
másrészrĘl,
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Név: ………………………………… Címe: …………………………………..
Cégjegyzékszám: ……………………..
Adószám: ………………………………
Számlaszáma:…………………………………………………………………………
Telefon: ………………..
Fax: …………………………………….
Képviseli: ………………………
Megbízott (továbbiakban: Megbízott) részérĘl
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között) az alábbi helyen és napon, a következĘ feltételekkel:
PREAMBULUM
MegrendelĘ közbeszerzési értékhatár alatti un. szabadkézi beszerzési eljárást bonyolított le
a „Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ,
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósításához
kötĘdĘ projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában. Az eljárás nyertese a Megbízott volt.
Az ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és a Megbízott nyertes ajánlata jelen szerzĘdés részét képezi, azzal együtt értelmezendĘ annak ellenére, hogy e
dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerzĘdés törzsszövegéhez.
1. A szerzĘdés tárgya:
1.3 Megbízó megbízza, a Megbízott ellátja
a Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja megvalósítási szakaszához kapcsolódó általános projektmenedzseri tevékenységeket.
1.2 A szerzĘdés tárgyát és annak pontos tartalmát a MegrendelĘtĘl átvett Ajánlattételi felhívás és Beszerzési mĦszaki leírás határozza meg.
1.3 A szerzĘdést alkotó okmányok
A SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok a jelen megbízási szerzĘdés
elválaszthatatlan részét képezik és érvényességük csak együttesen áll fenn:
- Megbízó benyújtott ÉMOP pályázata
- Támogatási SzerzĘdés
- Ajánlattételi felhívás (mellékleteivel együtt)
- Vállalkozó ajánlata
2. Teljesítési határidĘ, teljesítés helye
2.1. Teljesítési véghatáridĘ: 2012. november 02., de legkésĘbb a projekt építési
beruházásainak mĦszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárása sikeres lezárását
követĘ 1 hónap.
2.2. Vállalkozó teljesítése:
Vállalkozó a szerzĘdésbe foglalt projekt lezáró dokumentáció (ZPEJ) KözremĦködĘ
Szervezet részére történĘ hiánytalan megküldésével teljesít.
2.3.Teljesítés helye: Megbízó székhelye, illetve bármilyen egyéb, a Megbízó által
megjelölt, a szerzĘdés teljesítéséhez szükségbĘl elrendelt rétsági helyszín.
3. A megbízási díj
3.1. A szerzĘdésben foglalt megbízási díj: A megbízási díj a teljesítés idĘpontjára
prognosztizált rögzített átalány, mely a szerzĘdés teljesítése során és idĘtartamán belül nem
változtatható.
általános forgalmi adó nélkül :
ÁFA
:

…………………..
………………..

30. oldal a 38 oldalból

Ft
Ft

Városközpont pályázat közbeszerzés

Összesen

2011.05.20. kt ülésére

:

…………………

Ft

Azaz:
4. Fizetési feltételek
4.1. A szerzĘdés finanszírozása a ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban
az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérĘ saját forrásaiból történik.
4.2. A Megbízott szerzĘdés idĘtartamán belül arányosan két rész-számlát és egy végszámlát nyújt be. A számlázási ütemtervet a szerzĘdés 1. számú melléklete tartalmazza.
4.3. A díj megfizetése a Megbízott általi teljesítést, és a Megbízó által ennek elismeréseként kiállított teljesítés igazolás kézhezvételét követĘen számla ellenében, a számlának a
Megbízóhoz történĘ beérkezését követĘ 30 napon belül átutalással történik.
5. Késedelmes fizetés
A Megbízó rögzíti, hogy késedelmes teljesítés esetén kamatfizetési kötelezettségterheli,
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelĘ mértékĦ késedelmi kamat.
6. Megbízó jogai és kötelezettségei
7.3.

7.4.

7.5.

Megbízó köteles e szerzĘdés aláírásától számított 15 napon belül a Megbízott rendelkezésére bocsátani a feladat ellátáshoz szükséges összes dokumentációt, különös tekintettel a támogatási szerzĘdést. Megbízó felel az általa közölt adatok helytállóságáért.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében
a szükséges döntéseket késedelem nélkül meghozza, a projektmenedzser által
elĘterjesztett javaslatokat, dokumentumokat egyetértése esetén írásban jóváhagyja,
ellenvetés esetén kifogásait írásban, indoklással ellátva közli Megbízottal.
A Megbízó által létrehozott (belsĘ) projektmenedzser szervezetben dolgozók
folyamatosan együttmĦködnek a Megbízott szakembereivel.

8. Megbízott jogai és kötelezettségei
8.1. Megbízott a szerzĘdésben foglalt feltételekkel, szakértelmével közremĦködik a projekt
sikeres megvalósításában, ellátja az általános projektmenedzsmenti feladatokat, legfelsĘ szinten koordinálja a projektet és felel annak szabályos és ütemterv szerinti megvalósításáért.
8.2. Megbízott köteles szükség szerint, de minimum kéthavonta munkaértekezletet összehívni és annak technikai feltételeit biztosítani, melynek napirendjét Megbízott az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján határozza meg.
8.3. Megbízott feladata a folyamatos rendelkezésre állás szaktanácsadással, konzultációs
jelleggel személyes és telefonos kapcsolat útján, valamint írásos szakvélemény készítése szükség és igény esetén. Megbízott köteles a szerzĘdéskötések és a közbeszerzési eljárások során szakmai támogatást nyújtani.
8.4. Megbízott havonta, rendkívüli esetben haladéktalanul írásbeli jelentést készít a tapasztalt, vagy vélelmezhetĘ problémákról, valamint javaslatot tesz azok megoldására.
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8.5. A Megbízott kötelezettsége a projekt szereplĘivel való folyamatos kapcsolattartás, a
szükséges adatok és információk folyamatos begyĦjtése a különbözĘ feladatokat ellátó
szervezetektĘl, velük az folyamatos egyeztetés és ellenĘrzés biztosítása.
8.6. A fenntarthatóság terén az ajánlati dokumentációban elĘírtakat Megbízott a szerzĘdésben foglalt feladatokkal kapcsolatosan teljesíti.
8. Késedelmes teljesítés
8.1. Megbízott minden, a teljesítést akadályozó, késleltetĘ körülményrĘl haladéktalanul
köteles a Megbízót írásban tájékoztatni, megjelölve a késedelem okát és várható idĘtartamát, esetleg a Megbízótól vagy harmadik személytĘl várt szükséges intézkedéseket.
Amennyiben Megbízott a jelen szerzĘdés 1. és 7. pontjában meghatározott feladatokat –
különös tekintettel a kifizetési kérelmet, a Projekt elĘrehaladási jelentést (PEJ) vagy a
Megbízó által kért más dokumentumot - a határidĘhöz képest neki felróható okok miatt
késedelemmel teljesíti, úgy MegrendelĘ részére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke minden késedelmes napra 10.000.-Ft.
A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó megbízási díj 15 %-a.
8.2. Meghiúsulás: Amennyiben Megbízott a jelen szerzĘdés 1. és 7. pontjában meghatározott feladatokat a Megbízó két írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, úgy a Megbízó azonnali hatállyal jogosult felmondani szerzĘdést. Ez esetben a Megbízó a nettó
megbízási díj 20 %-ának megfelelĘ meghiúsulási kötbérre jogosult.
8.3. Megbízó a szerzĘdésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet,
amelyek bizonyíthatóan a Megbízott hibájából vagy mulasztásából származnak.
9. Kapcsolattartás, felek együttmĦködése
9.1. SzerzĘdĘ felek kötelezettséget vállalnak a szerzĘdés teljesítéséhez elengedhetetlen
együttmĦködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. A megvalósítást
akadályozó körülményekrĘl egymást kölcsönösen, a lehetĘ legrövidebb idĘn belül
tájékoztatják.
9.2. Kapcsolattartó személy a
A Megbízó részérĘl
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
e-mail:
A Megbízott részérĘl
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
e-mail:
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9.3. A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szakmai
feladatok teljesítésérĘl, ez irányú kapcsolattartásra a Megbízó más személyt is megnevezhet. A kapcsolattartásban felek elĘnyben részesítik az elektronikus levelezést.
9.4. A szerzĘdéssel kapcsolatos kérdésekben a Megbízó utasításai, észrevételei, közlései
csak írásbeli nyilatkozat formájában hatályosak.
10. A szerzĘdés megszĦnése
10.1. A szerzĘdés az elĘírt feltételeknek megfelelĘ teljesítéssel, bármelyik fél jogutód
nélküli megszĦnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, SzerzĘdĘ Felek közös megegyezésével, illetĘleg rendkívüli felmondással szĦnik meg. A felmondást írásban részletesen indokolni kell.
10.2. A szerzĘdés megszĦntethetĘ valamely fél rendkívüli felmondása esetén is. A szerzĘdés felmondására valamely fél a másik fél súlyos szerzĘdésszegése esetén jogosult.
Súlyos szerzĘdésszegésnek minĘsül a jelen szerzĘdésben, ha Megbízott ismételten
szándékosan és rosszhiszemĦen nem látja el a SzerzĘdésben rögzített feladatait, ill.
Megbízó a saját résznek megfelelĘ számla összegét 90 napon túl, a Megbízott kétszeri
felszólítása után sem egyenlíti ki.
11. A szerzĘdés módosítása
A SzerzĘdĘ felek a szerzĘdést csak kétoldalú és cégszerĦen aláírt megállapodással –
módosíthatják.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Amennyiben a Megbízó a munkát a saját érdekkörében felmerülĘ ok miatt állítja le,
vagy áll el a szerzĘdéstĘl, köteles a szolgáltatás idĘarányos díját Megbízott részére megfizetni.
12.2. Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) szabályai szerint felel.
12.3 A szerzĘdés teljesítésébĘl eredĘ bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás
útján kísérlik meg. Ezek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Városi Bíróság,
vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
12.4. Jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerzĘdést a felek képviselĘi elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezĘt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Rétság, ………

Megbízó
…………………………………….
MezĘfi Zoltán polgármester

Megbízott
………………………………………
KépviselĘ
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1. számú melléklet
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
a
„Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása
TÁRGYÚ SZERZėDÉSHEZ
A Megbízási szerzĘdés 3. pontjában meghatározott díj a következĘ ütemezés szerint kerül
kiszámlázásra:
Rétság, ………
Megbízó
…………………………………….
MezĘfi Zoltán polgármester

Megbízott
………………………………………
KépviselĘ

BESZERZÉSI MĥSZAKI LEÍRÁS
A PROJEKTMENEDZSER FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA
A Megbízott feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív
Program (ÉMOP) támogatási rendszerében „Rétság város központi településrészének
funkcióbĘvítĘ településrehabilitációja” címĦ, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító
számú pályázatban foglaltak - második forduló - megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása.
1. A támogatott projekt ismertetése:
A fejlesztés átfogó célja a élhetĘ városi környezet kialakítása, a kistérségi szerepvállalás erĘsítése, a kiszámítható gazdasági növeledés feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. A pályázat keretében az alábbi projektelemek kerülnek megvalósításra
Rétság Város Önkormányzata beruházásában:
-

Általános iskola külsĘ homlokzatának felújítása, zöldterület kialakítása,
Autóbuszforduló, buszparkoló és gyalogoshíd építése Rétság központi belterületén,
Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása,
Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása, parkolók kialakítása,
Piactér felújítása.

”PALETTA-TRADE” Kft beruházásában:
- Paletta Trade Kft festéküzletének külsĘ-belsĘ felújítása.
Lomen és Társa Kft beruházásban:
- Lomen és Társa Kft elĘtti parkoló megépítése
A projekt tervezett összes bruttó költsége ~ 364 millió Ft.
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2011. szeptember hó
2012. október hó
2012. november hó

2. A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDė FELADATOK
2.1.

A projektmenedzsment szervezet

A projektgazda a megvalósítás fázisában kiválasztja a projektmenedzseri tevékenységet
ellátó szervezetet, amely szakmailag felelĘs a projektmenedzsment szervezet tevékenységéért. A szervezet beszerzés tárgyának megvalósítása idĘszakában projektorientált szervezetként fog mĦködni az alábbi elvek szerint.
x A létrehozandó projektorientált szervezet stratégiai fontosságúnak tekintse jelen projekt sikerét, és e cél érdekében fejlessze szervezete struktúráit és kultúráját.
x A módszertani, szervezeti, kompetencia, infrastruktúra és információ technológiaterületeket maximálisan támogassa projekt orientált eszközök alkalmazásával.
x Ezen szervezeti egység integrálja magába a projekt feladatok elvégzésében érintett
funkcionális tevékenységeket. Ez az integráció kizárólag a projekt idĘtartamára és a
szükséges kapacitásokra jöjjön létre.
2.2.

A projektmenedzseri feladatok

x A projekt megvalósításával kapcsolatos munkamegosztás és feladatlehatárolás kialakítása.
x A projekt megvalósításának ütemezésének összeállítása, korrekciók átvezetése.
Kockázat elemezés.
x A végrehajtás folyamatos nyomon követése, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása.
x A projekt képviselete a támogatást nyújtó közremĦködĘ szervezet felé.
x A projekt képviselet az önkormányzati testületek felé, ehhez kapcsolódó elektronikus
kommunikáció kialakítása.
x A projekt képviselete a közremĦködĘ partnerek felé, ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása.
x A közbeszerzési eljárás lefolytatásában való közremĦködés.
x A projekttel kapcsolatos szerzĘdéskötések pályázati szempontból történĘ felügyelete.
SzerzĘdésmódosítás jogi elĘkészítése.
x Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása, szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elĘkészítése.
x Az esetleges szabálytalanságok kezelése.
x A szerzĘdések teljesítésének nyomon követése
x A projekthez kapcsolódó, a megkötött támogatási szerzĘdésben elĘírt dokumentációs, és adminisztratív feladatok ellátása.
x Projekt ElĘrehaladási Jelentések elkészítése a támogatást nyújtó szervezet felé, a
támogatási szerzĘdésben meghatározott idĘszakonként.
x A projekthez kapcsolódó ügyiratkezelés és dokumentálás rendjének kialakítása és
elvégzése.
x A projekt külsĘ és belsĘ információáramlásának kialakítása és menedzselése.
x A projekt elĘrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek, beszámoló
rendezvények, tartalmi elĘkészítése, megszervezése, lebonyolítása.
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x A projekt elĘrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek, beszámoló
rendezvények dokumentálása, az érintettek folyamatos informálása.
x A pénzügyi elĘrehaladásra vonatkozó belsĘ és külsĘ adatszolgáltatás kialakítása, és
mĦködtetése, kifizetési kérelmek összeállítása, szükséges hiánypótlások határidĘn
belüli teljesítése.
x Számlák befogadása, ellenĘrzésük és kifizetésük nyomon követése.
x A támogatási szerzĘdésben rögzített soft elemek teljesülésének dokumentálása.
x A projekt megvalósítási idĘszakában jelentkezĘ ellenĘrzésekhez dokumentumok öszszeállítása, az ellenĘrzés során rendelkezésre állás biztosítása a helyszínen.
A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és
az ÉMOP azonosító számú projekt támogatási szerzĘdésében és vonatkozó pályázati
dokumentációban foglaltaknak megfelelĘen kell teljesíteni!
2.3. A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe veendĘ személyek
2.3.1. Projektmenedzser (1 fĘ)
A Megbízó képviselĘjének irányítása alatt áll, a stratégiai döntések meghozatalát a Kedvezményezettnél kezdeményezi.
Ellátja a projekt szakmai felügyeletét és a szakértĘk munkájának harmonizálását. FelelĘs a
meghatározott elĘírások betartásáért és követésért.
A projektmenedzser felelĘs a külsĘ szakértĘk (MĦszaki lebonyolító, PR cég, stb.) munkájának koordinálásáért, az elĘírások betartásáért és követéséért.
FelelĘsségi kör:
 A projekt eredményeinek, termékeinek minĘsége, végrehajtás szabályossága, határidĘk betartása
 A projekttagokkal „támogató” kapcsolat ápolása.
Feladatok
 A projekt menedzsment szervezet feladatainak kijelölése
 A projekt menedzsment szervezet céljainak meghatározása, azok teljesülésének ellenĘrzése
 Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátásának megszervezése
 Projekt munkafolyamatok ellenĘrzése, koordinációja, a projekt elĘrehaladás ellenĘrzése
 Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintettekkel
 A projekttel kapcsolatban felmerülĘ bármilyen nemĦ kérdések, problémák, módosítási
igények kezelése
 A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakításának megszervezése
 Felügyeli a projekt közbeszerzési eljárásainak elĘkészítését, végrehajtását
 Részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában
 A projekt lezárását követĘen együttmĦködik a magyar és európai uniós ellenĘrzĘ
szervezetekkel
 EllenĘrzi, hogy a szöveges és pénzügyi beszámolók megfelelnek-e a Támogatási
SzerzĘdésben foglaltaknak
 A munka eredményének ellenĘrzése a támogatási szerzĘdésben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban
 Lakossági panaszok, észrevételek kezelési rendszerének kialakítás, felügyelete
 ElĘrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása, megküldése
 Nyilvántartások vezetése (szerzĘdések, ütemezés, kifizetések, stb.)
 Negyedévente a projekttel kapcsolatos költségkimutatások, összesítĘk készítése,
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 A PR szakértĘvel a szakmai részek egyeztetése, nyomon követése
 MĦszaki ellenĘrrel, tervezĘi mĦvezetĘvel való együttmĦködés, munkájuk koordinálása, ellenĘrzése
 Segítséget nyújt a koordinációs feladatok ellátásában
 Dokumentálás
2.3.2. Pénzügyi szakember ( 1 fĘ)
Beszámolási kötelezettsége a projekt menedzser felé van.
FelelĘs az elvégzett feladataik dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a
szükséges ellenĘrzések elvégzéséért.
FelelĘsségi kör:
 A projekt pénzügyi résztermékeinek minĘsége
 HatáridĘ, erĘforrás keretek betartása
Feladatok
 A projekttel kapcsolatos finanszírozási feladatok ellátása, esetleges beosztottainak
koordinálása, ellenĘrzése
 A szükséges önrész biztosítását betervezi a tárgyévi költségvetésbe
 Beruházás aktiválásának szervezése
 Elkülönített számviteli rendszer létrehozása és mĦködtetése
 Elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítása
 SzerzĘdések, számlák kezelése, nyilvántartása
 Kifizetési kérelmek összeállítása
 KözremĦködik a könyvvizsgálat lebonyolításában
 Dokumentálás
2.4. EgyüttmĦködĘ szervezetek
A projektfeladatok ellátása során az alábbi fontosabb szervezetekkel (személyekkel) kell
együttmĦködni.
x Közbeszerzési eljárásokat lefolytató szervezet
x Beruházás lebonyolító(k) ( mĦszaki ellenĘr)
x PR tevékenységet ellátó szervezet
x KivitelezĘ(k)
x Könyvvizsgáló(k)
x Jogi szakértĘ(k)
2.5. Ütemterv
Megvalósítás várható ütemezése:

x Közbeszerzési eljárások
x Kivitelezés
x Projekt zárójelentés leadása

Tevékenység
indításának dátuma
zárásának dátuma
2011. 05. hó
2011. 09. hó

2011. 10. hó
2012. 10. hó
2012. 11. hó

A befogadott és hiánypótolt pályázatba az ajánlattevĘk ajánlatuk szakmai részének megalapozottsága érdekében egy alkalommal, az ajánlattevĘ felhívásban megnevezett
kapcsolattartójával írásban elĘre egyeztetett idĘpontban betekinthetnek.
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Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.

Rétság város központi településrészének funkcióbĘvítĘ település rehabilitációja címĦ pályázat közbeszerzési eljárása
Az elĘterjesztés tárgyalását javaslom.

2011.05.12
Majnik László
tanácsnok

38. oldal a 38 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Az elĘterjesztést készítette: Farkas Eszter

ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

Rebóka társasház egyedi kérelme
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület
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EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A Bem utca 1-2-3., valamint a PetĘfi u. 38-40-42. lakástulajdonosai (Rebóka Társasház) kérik a Tisztelt képviselĘ-testületet, hogy a Bem utcában az önkormányzat közvilágítást és szilárd burkolatot kiépíteni szíveskedjen.
A Bem utca 1-2-3. és PetĘfi u. 38-40-42. számú lakóépületek által alkotott társasház a Rétság 356/23 hrsz-ú ingatlanon található. A Rétság 356/23 hrsz-ú ingatlan társasházi közös
tulajdon, melyben az önkormányzatnak tulajdonrésze nincs. Az ingatlan a PetĘfi utcáról közelíthetĘ meg, mely szilárd burkolattal és közvilágítással is ellátott. A 356/23 hrsz-ú területen
a belsĘ, saját használatú (behajtani tilos, magánterület táblával jelzett) utak bazaltzúzalékkal
felszórtak, szegéllyel csak helyenként rendelkeznek, felújításuk indokolt. Az ingatlanon belül,
az egyes épületek megközelítésére kialakított utak az ingatlan-nyilvántartásban külön nem
szerepelnek, azok – az ingatlan részeként – a társasház tulajdonában vannak, így azok karbantartása illetve felújítása a tulajdonosi közösség feladata. Az út felújítása, kiépítése –
amennyiben magánterületen, közforgalom elĘl elzártan és teher-gépjármĦvel nem terhelt
formában valósul meg – építési engedély és bejelentés nélkül kivitelezhetĘ. (Amennyiben az
út önkormányzati tulajdonba kerülne – mint újonnan kialakításra kerülĘ közút – a kiépítése a
közlekedési hatóság engedélyéhez kötött.)
A települési önkormányzat feladata a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elĘl el nem zárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármĦvel történĘ várakozás
(parkolás) biztosítása. Ezek megoldásának mértéke és módja a lakosság igényeitĘl és az
önkormányzat anyagi lehetĘségeitĘl függ. A magántulajdonú területen szilárd burkolatú út
kialakítása, közvilágítás kiépítése az önkormányzatnak nem feladata. (Természetesen saját
gazdálkodása terhére, anyagi lehetĘségeinek megfelelĘen az önkormányzatnak joga támogatni egyedi kérelmeket, azonban a kérelem támogatására az idei költségvetésben az önkormányzat anyagi lehetĘsége erĘsen korlátozott.)
A belsĘ utak önkormányzati tulajdonba adásához telekalakítási eljárás elĘzetes lefolytatása
lenne szükséges, azonban az utak jelenlegi nyomvonala a belterületi szabályozási tervben
tervezett úttal nem egyezik, ezért a jelenlegi nyomvonallal megegyezĘ telekalakításhoz a
településrendezési eszközök módosítása is szükséges. A tervezett út a jelenlegi belsĘ útra
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merĘleges, az „Erdei Vegyesbolt” elbontásával a Csipke köz folytatásaként a PetĘfi és a
Radnóti utcákat kötné össze, a fĘúttal párhuzamos, belsĘ feltárást biztosítva a lakóutak között. A jelenlegi terep- valamint a tulajdonviszonyok miatt azonban megvalósítása nehézségekbe ütközik. A Bem utcai lakosok számára további problémát jelent, hogy – mivel a Bem
utca ingatlan-nyilvántartási térképen nem, csak az egyes lakások tulajdoni lapján szerepel –
a Rétságról készült térképek többségén Bem utca nincs. Ez a nem helyi ideérkezĘk számára
is problémát jelent, de betegszállítás, mentĘ hívása esetén is okozott már félreértést. A településrendezési eszközök jogszabályban elĘírt, közeljövĘben esedékes felülvizsgálata során
fentiek miatt a Bem utca helyzetének és a tervezett út nyomvonalának felülvizsgálata indokolt lehet. A jogszabály által elĘírt kötelezĘ felülvizsgálatot megelĘzĘen esetlegesen egyedi
kérelemre, a kérelmezĘ társasház költségére, képviselĘ-testületi döntést követĘen lehetséges a módosítás.
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ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása (mappán a határozat számok)

-------
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Jogszabályi háttér:

a. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) – önkormányzatok kötelezĘ és választható feladatai
b. az épített környezet alakításáról és védelmérĘl szóló 1997. évi LXXVIII tv. (Étv.) –
településrendezési eszközök, és azok módosítása
c. a közúti közlekedésrĘl szóló 1988. évi I. tv.
d. az országos településrendezési és építési követelményekrĘl szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) – ingatlan megközelíthetĘsége

4

Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat

A képviselĘ-testület a Bem utca 1-2-3. és PetĘfi utca 38-40-42. szám alatti társasházak a
Rétság 356/23 hrsz. alatti, magántulajdonú társasházi ingatlanon (Bem utcában) útburkolat
és közvilágítás kiépítése tárgyában benyújtott kérelmét – anyagilag – nem kívánja támogatni.
A településrendezési eszközök kötelezĘ felülvizsgálata során a Bem utca közútként való
kialakításának lehetĘségét meg kell vizsgálni.
FelelĘs: elĘkészítésért Hutter Jánosné aljegyzĘ
HatáridĘ: felülvizsgálat ideje
Rétság, 2011. május 9.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ
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Tanácsnoki vélemény a Bem utca 1-2-3, valamint a PetĘfi 38-40-42 szám alatti lakosok
kérelmérĘl

Tisztelt KépviselĘ-testület!
A 356/23 hrsz-ú magán tulajdonban lévĘ területen, több kérdés tisztázatlan, ezért az elĘterjesztés alapján érdemi döntés nem hozható.
Minden képen szükséges a nevezett terület, területrendezési tervhez esedékes felülvizsgálata és igény szerint, ahhoz való igazítása. A tulajdonosokkal történt egyeztetés után, a további
lehetĘségek kialakítása. Szükséges a lehetséges megoldások költségvetési oldalának bemutatása.
Az elĘterjesztést javaslom a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak megtárgyalni.

Rétság 2011. május 11.

Jávorka János sk.
tanácsnok
Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.
Rebóka társasház egyedi kérelme
Egyetértek az alábbiakkal, vastagon kiemelve és aláhúzva a szerintem megteendĘ lépést:

„A településrendezési eszközök jogszabályban elĘírt, közeljövĘben esedékes
felülvizsgálata során fentiek miatt a Bem utca helyzetének és a tervezett út
nyomvonalának felülvizsgálata indokolt lehet."
Ez az egyetlen, amiben elindíthatunk egy eljárást, a „magántulajdonba beavatkozást" e
nélkül nem támogatom. Szükségesnek tartom a korábban már tervezett út nyomvonal
megerĘsítése vagy felülvizsgálata miatt is, noha belátható idĘn belül nem valószínĦ a
megvalósítása. Minden további lépés csak ezt követĘen történhet.
2011.05.12
Majnik László
tanácsnok
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ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

Korányi utcai társasház egyedi kérelme
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
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1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A KépviselĘ-testület 288/2010.(XI.25.) számú határozatával a Nagyparkolóban lévĘ üzlettulajdonosok kérelmére döntött arról, hogy az épület tulajdonosai az önkormányzati tulajdonú,
412/20 hrsz-ú területen saját költségükön, zúzalékszórással felújítsák az árufeltöltésre szolgáló behajtó területét. A KépviselĘ-testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatal köteles
gondoskodni az árufeltöltésre szolgáló útterület kijelölésérĘl.
A Korányi utcai társasház (1-3. szám) Nagyparkoló melletti sétány felĘli épületrészében lakók panaszt intéztek a KépviselĘ-testülethez, mivel az üzletek árufeltöltése zajjal jár, és ez
nyugalmukat zavarja, valamint a sétányt tönkre teszi. Ezért kérik, hogy az árufeltöltésre szolgáló út kijelölésére ne a Nagyparkoló felĘl kerüljön sor, és az árufeltöltés miatt a nagyparkolóból ne lehessen az épület háta mögé behajtani.
A Nagyparkolóban található valamennyi üzlet gazdasági bejárata az épület hátsó oldalán
található, ez nyilvánvalóvá teszi, hogy az árufeltöltés ebbĘl az irányból történik, és azt az
üzletek számára a továbbiakban is lehetĘvé kell tenni valamilyen módon. Amennyiben az
árufeltöltést más irányból kell megoldani, az a fĘútról a József Attila utcán át a Korányi utcáról (I. változat), vagy a fĘútról a PetĘfi utcán a 428/3 hrsz-ú (jelenleg zsákutca) úton (II. változat) képzelhetĘ el.
I.
változat:
Az árufuvarozóknak a fĘútról már a József Attila utcán le kell térni, és onnan a Korányi utcán
eljutni a Nagyparkolóig. Erre a teherforgalomra jelenlegi körülmények között sem a József
Attila utca, sem a Korányi utca nem alkalmas, mindkét utca keskeny, lakóépületekkel övezett, továbbá a Korányi utca vége és a Nagyparkoló között a szintkülönbség jelentĘs, az üzletek háta mögé való behajtás nem megoldható. (Ezt a megoldást alkalmazva megjósolható,
hogy a következĘ panaszbeadvány az árufeltöltéssel kapcsolatban a József A. utcában és a
Korányi társasház másik épületrészében lakóktól fog érkezni.)
II.
változat:
Ha a behajtás a fĘútról a PetĘfi utcán át a 428/3 hrsz-ú zsákutcáról tervezzük, a forgalom
kevesebb lakóépületet érint, az utak szélessége megfelelĘ. A problémát ebben az esetben
szintén a zsákutca és a nagyparkoló közötti kapcsolat hiánya okozza: jelenleg itt is gyalogút
van, az üzletsor épületének hátsó megközelítésének nyomvonalába kiemelt csatorna fedlap,
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több villanyoszlop esik, melyek kiváltása/áthelyezése a megoldáshoz mindenképp szükséges.
Mindkét megoldás esetében szükséges közútkezelĘi nyilatkozat és az új útcsatlakozás közlekedési hatósággal való engedélyeztetése. A tolatás miatti panaszt egyik megoldás sem
orvosolja.
Valódi megoldást azt jelenthetne, ha a két utat összekötĘ, szabályozási terven tervezett útszakasz megvalósulna. Ez az út jelenleg csak gyalogút, a gépjármĦvel való közlekedésre
nem alkalmas, szélesítése elengedhetetlen. Az út megvalósításához a 410. hrsz-ú magántulajdonú ingatlanból út céljára területet kellene kisajátítani, majd az utat megterveztetni, a közlekedési hatósággal, mint új közút engedélyeztetni, és kivitelezni. Látható, hogy ennek megvalósulási ideje jelentĘs, és költsége teljes mértékben az önkormányzatot terheli, bár kétségtelen, hogy a legmegfelelĘbb megoldás lenne minden érintett számára.
Az üzlettulajdonosok kérelme, az árufeltöltésre használt terület, és így a KépviselĘ-testület
korábbi döntése a társasház és a MĦvelĘdési ház közötti parkosított, sétánnyal ellátott területet nem érinti, a lakóktól jelenlegi zöldterületet nem vesz el, az közvetlen az üzletek mellett,
„L”- alakban kitaposott bejáróra vonatkozik, melyet a sétánytól jelentĘs szintkülönbség választ el. Kétségtelen, hogy a terület jelenleg nem gondozott, az idĘjárástól függĘen sáros,
illetve poros. Az üzletek tulajdonosai ezt a területet tennék rendezettebbé a jelenleginél. A
döntés a mai napig nem került végrehajtásra, az üzlettulajdonosok a felújítást, kĘszórást
még nem végezték el.
Amennyiben az üzletek feltöltése más módon megoldott lenne, park és játszótér kialakítására a jelenlegi behajtó területe nem a legalkalmasabb, továbbá a társasház másik oldalán a
gyermekek számára az önkormányzat által felújított, védett játszótér található.
A problémára esetlegesen részleges megoldást jelenthet – ha az üzlettulajdonosokkal való
egyeztetést követĘen – az áruszállítás a mĦködési engedélyben/bejelentésben, a hatóság
által idĘkorláthoz kötött. Ezt a kérdést a KépviselĘ-testület közvetetten szabályozhatja pl. a
közterületek használatára vonatkozó helyi rendeletben, a konkrét hatósági ügyben azonban
nincs sem hatásköre, sem illetékessége dönteni.
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ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása (mappán a határozat számok)
288./2010. (XI.25.) kt. határozata

Tárgy: Szabó Anna, Turcsányi Péter és Zemeny Viktor kérelme
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete Szabó Anna, Turcsányi Péter és Zemeny
Viktor kérelmére a Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közterület Nagyparkoló üzletsor mögötti területének zúzott kĘvel való felszórásához tulajdonosi hozzájárulását adja.
A közterületrész felújításával kapcsolatos minden költség a kérelmezĘket terheli.
Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a kivitelezéssel kapcsolatban szükséges más
hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.
A képviselĘ-testület felkéri a hivatalt, hogy jelölje ki a zúzalékszórás nyomvonalát melyet
szegélykĘvel be kell határolni, a célforgalom szabályozására, valamint a beépített értékrĘl
rendelkezni kell a tulajdonjog vonatkozásában.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester
HatáridĘ: 2010.december 15.
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Jogszabályi háttér:

a. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) – önkormányzatok kötelezĘ és választható feladatai
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b. a közúti közlekedésrĘl szóló 1988. évi I. tv.

4

Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat

A képviselĘ-testület a Korányi utca 1-3. szám alatti társasház lakóinak nagyparkoló üzletsor
melletti terület parkosítására irányuló kérelmét elutasítja. Az üzletek árufeltöltésének biztosítása más módon nem lehetséges, így 288/2010.(XI.25.) számú határozatát fenntartja.
FelelĘs: polgármester
HatáridĘ:2011.május 31.

…./2011. (V.20.) kt. határozat
A képviselĘ-testület 288/2010.(XI.25.) számú határozatát visszavonja, a Nagyparkolóban
található üzletsor tulajdonosai részére az árufeltöltésre használt terület felújításához, kĘszórásához nem járul hozzá. Az üzletek áruszállítását a továbbiakban a Nagyparkolóból kell
megoldani úgy, hogy a parkoló területérĘl a parkosított területre kihajtani nem szabad.
A Rétság 412/20 hrsz-ú ingatlan érintett területrészét a Korányi utca 1-3. társasház lakói részére, park és pihenĘterület kialakítása céljára biztosítja. A terület megfelelĘ kialakításáról a
társasház köteles gondoskodni, a parkosítással kapcsolatban felmerülĘ valamennyi költség a
kérelmezĘket terheli.
HatáridĘ: 2011.május 31.
FelelĘs: polgármester

Rétság, 2011. május 11
.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

Tanácsnoki javaslat a Korányi úti egyedi kérelemhez.
Tisztelt KépviselĘ-testület!
Javaslom a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak az elĘterjesztés megvitatását.
Rétság, 2011 május 11-n
Jávorka János sk
tanácsnok

3 oldal a 4 oldalból

Korányi utcai társasház egyedi kérelme

2011.05.20. kt ülésére

Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.
Korányi utcai társasház egyedi kérelme
A kérelem alapjában véve jogos, a jelenlegi helyzet hosszú távon nem tartható fenn. A legjobb megoldás valóban az lenne, ha a Korányi és Madách út összekötése megvalósulna. Az
önkormányzat anyagi lehetĘségei ezt egy ideig nem teszik lehetĘvé. A lakosok érdekét figyelembe véve a második határozati javaslat elfogadása lenne célszerĦ. Ez egyes vállalkozásoknak bonyolultabb megoldást jelent az árufeltöltésben, de véleményem szerint nem
megoldhatatlan feladatot. Ugyanakkor arra is lehet számítani, hogy a kialakult gyakorlatnak
megfelelĘen továbbra is folytatódik a parkrészre való ráhajtás, épületkerülés. Ennek figyelemmel kísérése lehetne a kialakuló városgazdálkodási csoport feladata.
Tárgyalását javaslom.
2011.05.12
Majnik László
tanácsnok

4 oldal a 4 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: Farkas Eszter, aljegyzĘ

ElĘterjesztĘ: Jávorka János képviselĘ

Javaslat építmény felújításra
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Rétsági Szervezete, a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja, valamint a Rétsági PolgárĘr Egyesület javaslattal fordul a Tisztelt KépviselĘtestület felé a Hunyadi ligetben található kis ház felújítása miatt. A 356/24 hrsz. belterület.
Tulajdoni lapon egyébként "telephelyként" van jelölve. Övezeti besorolása SP/2: Sportpályák
területei, más célra felhasználni nem lehet, a területen csak sportpályák és azok kiszolgálásához tartozó létesítmények helyezhetĘk el. (öltözĘk, mosdók, mosdók, klubház, szertárak,
lelátó, stb.) OTÉK szerint a beépítésre nem szánt sportterületen max 2%-os beépíthetĘség
engedhetĘ. Ez alapján a rendezési tervben nincs szükséges az átsorolása.
A volt honvédségi sportpálya, helyi köznyelvben "400-as" közigazgatási határhoz való rendezésére" nincs mit intézkedni, mert az már lezárt ügy, hrsz: Rétság 0200, tehát ez valóban
külterület, és Rétsághoz tartozik.
A Rendezési tervben ez viszont nem szerepel, mivel a közigazgatási határ változását nem
követte rendezési terv módosítás, így nincs rá szabályozás! A jelenlegi szabályozási tervlapokon sem szerepel, mivel az azóta történt módosítások során a Tisztelt KépviselĘ-testület
nem ruházott be új alaptérképre. Így a rendezési terv a 2002-es állapotot tükrözi közigazgatási határ tekintetében. Az építésügyi jogszabályok alapján, ha egy területre nincs szabályozás, ill. a helyi építési szabályzat nem rendezi, akkor "illeszkedés elve" alapján kell eljárni, az
Étv. viszont azt mondja, hogy minden esetben helyi építési szabályzatot kell készíteni újonnan beépítésre kerülĘ vagy jelentĘs átépítésre kerülĘ, rehabilitációs területekre.
Ha az épületet felújítani akarják, használhatóvá, zárhatóvá tenni (pl a meglévĘ lyukakba nyílászárót építenek be, vakolják, kitakarítják) ahhoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges, de
építési engedély nem kell hozzá. Ha nagyobb átalakítás történik, szerkezeti megerĘsítés,
bĘvítés... stb, akkor építési engedélyt is kell kérni, ami nyilván kijelölt hatósággal kell, hogy
történjen.
A javaslatban foglalt felújítás tehát elviekben támogatható annál is inkább, mert a Hunyadi
liget rendbetett területét egyrészt elcsúfítja a rom, másrészt veszélyessége miatt mihamarabb dönteni kellene elbontásáról vagy felújításáról. Az önkormányzat 2011.évi költségvetésében erre elkülönített keret nem áll rendelkezésre.

1 oldal a 4 oldalból

Javaslat építmény felújítására

2

2011.05.20. kt ülésére

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása ---------

-------

3 Jogszabályi háttér:
Az 1.pontban került részletezésre

4

Határozati javaslat
A
…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város KépviselĘ-testülete az önkormányzat tulajdonát képezĘ 356/24 hrsz.
belterületi ingatlanon - Hunyadi ligetben - található „kis ház” felújítására vonatkozó
javaslatot megismerte. Az épület felújításához tulajdonosi hozzájárulását adja azzal,
hogy a felújítás részleteirĘl a KépviselĘ-testület az illetékes tanácsnok bevonásával
tájékoztatni kell.
A felújítást a laktanya romos épületeinek bontásából származó kisméretĦ tégla biztosításával támogatja. A felújítás egyéb költségeit a 2011.év szĦkös költségevetése
miatt felvállalni nem tudja.
A képviselĘ-testület hozzájárulása az esetlegesen szükséges más hozzájárulások
és engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
HatáridĘ: 2011.május 15.
FelelĘs: polgármester

B
…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város KépviselĘ-testülete az önkormányzat tulajdonát képezĘ 356/24 hrsz.
belterületi ingatlanon - Hunyadi ligetben - található „kis ház” felújítására vonatkozó javaslatot megismerte. A felújítást az épület elbontásának szükségessége miatt nem
támogatja.
Rétság, 2011. május 11.
Jávorka János
képviselĘ

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

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2 oldal a 4 oldalból

Javaslat építmény felújítására

2011.05.20. kt ülésére

3 oldal a 4 oldalból

Javaslat építmény felújítására

2011.05.20. kt ülésére

4 oldal a 4 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

Magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelem
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Mezei Károlyné a Rétság 216 hrsz-ú, természetben Rétság, Kossuth u. 34. szám alatt lévĘ 96 m2-es kivett lakóház besorolású - ingatlant megvásárlásra ajánlotta fel Rétság Város
képviselĘ-testületének.
Az ingatlannak jelenleg nyolc tulajdonosa van, a kérelmezĘ tulajdoni hányada 2/12. Az ingatlan a becsatolt tulajdoni lap szerint tehermentes. A kérelmezĘ az ingatlan vételi árát
1.800.000 Ft összegben jelölte meg (18.750 Ft/m2).
Az ingatlan a Rendezési Terv szerint településközponti vegyes besorolású. Az Rt. szerint az
ingatlan helyén telekalakítást kellene végrehajtani az „Ulicska” bĘvítéseként. Megvásárlása
esetén átmenetileg szociális lakásként lehetne hasznosítani, vagy a hosszú távú cél érdekében pedig a bontás jöhet szóba.
A felajánlott ingatlan megvétele tárgyában döntési joga a KépviselĘ-testületnek van. A 2011.
évi költségvetésünk ingatlanvásárlásra elĘirányzatot nem tartalmaz. Az elĘttünk álló feladatok ( Járóbeteg-ellátó Központ mĦködtetése, a városközpont rehabilitációs pályázat) jelentĘs
terheket ró ez évben az önkormányzatra.
A Kossuth utcában ingatlanvásárlásról – városérdeket szolgáló pályázattól eltekintve - 2009.
évben döntött utoljára a KépviselĘ-testület. A vételár akkor 500 Ft/m2 összegben került
meghatározásra.
Amennyiben a KépviselĘ-testület elviekben támogatja a kérelmet, mindenképp indokolt értékbecslés készítetése. Továbbá, valamennyi tulajdonost írásban nyilatkoztatni kell arról,
hogy Ęk is eladnák-e tulajdoni részüket. A nyilatkozok – amennyiben egybehangzók – és az
értékbecslés alapján lehetne a végleges pozitív döntést meghozni.
Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az ingatlanvásárlásról készített elĘterjesztést
megtárgyalni szíveskedjék.

1 oldal a 2 oldalból

Magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelem

2

2011.05.20. kt ülésére

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása ---------

-------

3 Jogszabályi háttér:
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

4

Határozati javaslat
A
…./2011. (V.20.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Mezei Károlyné Rétság, Kossuth u. 34. szám alatti ingatanának eladására vonatkozó kérelmét.
A KépviselĘ-testület elviekben támogatja a kérelmet, a következĘ feltételekkel:
a.) Meg kell keresni az ingatlan-nyilvántartás szerinti valamennyi tulajdonost, és írásban
nyilatkoztatni, hogy az önkormányzat vételi szándéka esetén eladja-e tulajdonrészét;
b.) Meg kell rendelni az ingatlan értékbecslését, a vételárról a képviselĘ-testület a az értékbecslés ismeretében dönt.
c.)
HatáridĘ: nyilatkozatok beszerzésére 2011. augusztus 31
értékbecslés megrendelésére 2011. június 15.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester
FelelĘs: polgármester

B
…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Mezei Károlyné Rétság, Kossuth u. 34. szám alatti ingatanának eladására vonatkozó kérelmét,azonban – tekintettel a
hiányos költségvetésre – a kérelmet nem támogatja.
HatáridĘ: értesítésre 2011. június 05.
FelelĘs: Hutter Jánosné aljegyzĘ.

Rétság, 2011. május 11.
MezĘfi Zoltán
polgármester

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

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2 oldal a 2 oldalból

Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.

Magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelem

A korábbi tapasztalatokat tekintve nem célszerĦ a több tulajdonossal rendelkezĘ ingatlanok
vételébe belemenni. MérlegelendĘ az, hogy az önkormányzat a megvásárolt ingatlant hogyan
tudja hasznosítani. Amennyiben ez több elĘnyt és lehetĘséget jelentene, mint a felmerülĘ
költség, akkor esetleg gondolkozhatnánk a megvételrĘl. Ha nem, akkor nem javasolható egy
ilyen ügyletbe belemenni, különösen „macerás". Nyilván az eladók) számára jelenthet anyagi
erĘsödést, megoldást, de ez nem lehet a MI szempontunk.
Tárgyalását javaslom.

2011.05.12
Majnik László
tanácsnok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: aljegyzĘ

ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Svéda László rétsági lakos 2005.márciusától bérli a 395/2.hrsz.-ú önkormányzati ingatlan
660 m2-es területrészét. Földhasználati szerzĘdése 2010-ben lejárt. Svéda úr 2011.április
14–én kelt levelében kérelmezte a földhaszonbérleti szerzĘdés megújítását. EgyidejĦleg kérelemmel fordult a Tisztelt KépviselĘ-testülethez, nevezett ingatlanrész vételi szándékára
vonatkozóan. Az elĘterjesztés mellékletét képezĘ kérelméhez csatoltuk a tulajdonlap másolatot. A bérlĘ bérlet fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, a területet gondozza
Az ingatlan eladása tárgyában döntési joga a KépviselĘ-testületnek van. A 2011. évi költségvetésünk ingatlanértékesítési elĘirányzatot nem tartalmaz.
Amennyiben a KépviselĘ-testület támogatja a vásárlási kérelmet, mindenképp indokolt értékbecslés készítetése. Továbbá, telekmegosztást kell végrehajtani, melynek költségét a kérelmezĘt terheli.
Amellett, hogy a terület rendben tartása a város érdeke, mégsem javasoljuk a nevezett ingatlan rész értékesítését, ugyanis a tulajdoni lap alapján az ingatlant 110.000.000 Ft keretbiztosítási jelzálogjog terheli.
A földterület bérletekrĘl érvényes vagyonrendeletünk alapján minden év novemberéig dönt a
képviselĘ-testület. Tekintettel azonban arra, hogy a bérlĘ bérleti szerzĘdése 2010-ben járt le
(eltekintve az áprilisi kérelemtĘl) valamint arra, hogy az önkormányzati terület a bérlet ideje
alatt folyamatosan mĦvelés alatt állt, javasoljuk a szóban forgó földhaszon bérlet jóváhagyását az érvényes vagyonrendeletben foglaltak szerint. Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet,
hogy az ingatlanvásárlásról készített elĘterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása --------309./2010. (XII.16.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2)
bekezdése alapján – a külterületen lévĘ, mezĘgazdasági rendeltetésĦ szántó mĦvelési ágú

1 oldal a 4 oldalból

395/2.hrsz.önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelem

2011.05.20. kt ülésére

területek bérleti díját 3 Ft/m2/év, a belterületen lévĘ mezĘgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díját 20 Ft/m2/év mértékben állapítja meg.
A földterületek bérbeadására vonatkozó szerzĘdéseket a megállapított bérleti díjjak, a vagyonrendelet 17.§-a szerint lehet megkötni.
EgyidejĦleg 293./2010. (XI.25.) kt. határozatát visszavonja
FelelĘs: polgármester
HatáridĘ: folyamatos

3 Jogszabályi háttér:
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
15/2004.(X.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól:
13.§
(1) Korlátozottan forgalomképes vagyon elidegeníteni, vagy rendeltetésétĘl eltérĘ célra
hasznosítani akkor lehet, ha a képviselĘ-testületi döntés alapján az önkormányzati feladatellátáshoz már nem szükséges, vagy a feladatellátás egyéb módon is biztosítható.
(2) Az (1) bekezdésben nevesített vagyon elidegenítése esetén, az értékesítést megelĘzĘen a vagyont a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbĘl a forgalomképes vagyoni
körbe kell besorolni.
17.§
(1) Az önkormányzat tulajdonában álló, értékesítésre ki nem jelölt, kizárólag mezĘgazdasági mĦvelésre alkalmas ingatlanokat haszonbérbe adással lehet hasznosítani.
(2) A képviselĘ-testület a haszonbérleti díjak mértékérĘl évente, minden év november 30-ig
dönt.
(3) A haszonbérleti szerzĘdést legfeljebb 3 éves idĘtartamra lehet megkötni amely hoszszabbítható.
18.§
Bérleti, haszonbérleti szerzĘdésekben ki kell kötni a bérleti jog továbbadása feltételeként a
bérbeadó hozzájárulását.

4

Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Svéda László Rétság Takarék u.39. szám alatti földterület haszonbérlet megújítására, illetve területvásárlására vonatkozó kérelmét.
A KépviselĘ-testület a belterületi 395/2 hrsz.-ú ingatlan területrészét nem kívánja értékesíteni. A kérelmezĘ részére a haszonbérletet a 395/2.hrsz-ú ingatlan 660 m2 területrészére a
továbbiakban is biztosítja 309./2010. (XII.16.) kt. határozattal megállapított 20 Ft/m2/év bérleti díjon 3 év határozott idĘtartamra.
Felkéri a polgármestert a haszonbérleti szerzĘdés fentiek szerinti megkötésére.
HatáridĘ: 2011.május 31.
FelelĘs: elĘkészítésért: aljegyzĘ

2 oldal a 4 oldalból

395/2.hrsz.önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelem

2011.05.20. kt ülésére

Rétság, 2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester

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

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

3 oldal a 4 oldalból

395/2.hrsz.önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelem

2011.05.20. kt ülésére

Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem
Az elĘterjesztésben levezetettek alapján a tárgyalását javaslom és a határozati javaslattal
egyetértek.

2011.05.12
Majnik László
tanácsnok
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Beszámoló a közérdekĦ adatok közzétételének és megjelentetésének
tapasztalatairól, valamint a városi honlap mĦködésérĘl a

ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Rétság város képviselĘ-testülete már több alkalommal foglalkozott a városi honlap kérdésével és a közérdekĦ adatok megjelentetésével. Többször megállapításra került a 2010 decemberig mĦködĘ honlap nem felelt meg a törvényi elĘírásoknak és a mĦködési zavarok
inkább voltak jellemzĘek, mint a tájékoztatás.
A képviselĘ-testület novemberben 298/2010. (XI.25.) szám alatt hozott döntést, mely szerint
a honlap üzemeltetését a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtárra bízza, egyben a régebbi
honlap lezárását rendelte el. A lezárás megtörtént.
A mĦködtetéssel megbízott intézmény elkezdte szervezni a feladat végrehajtását. Gondoskodott a szükséges szerverbérletrĘl és több ajánlat meghallgatása után megbízott egy referenciákkal rendelkezĘ webmestert, hogy a fĘszerkesztĘ utasításainak megfelelĘen végezze
el az adatfeltöltés technikai munkálatait. Sajnálatosan tapasztaltuk, hogy a polgármesteri
hivatal decemberben és januárban alig segítette a határozat végrehajtását, nem biztosították
a szükséges nyilatkozatokat. Végül a tárgyban illetékes tanácsnok többszöri közbenjárására
és az intézmény kezdeményezéseire sikerült megszerezni a szükséges aláírásokat a szerver
váltáshoz, amelyen elhelyezésre került az új honlap alapja. Tulajdonképpen az átallás zavarmentes volt, a levélcímek folyamatosságát is biztosítottuk.
A képviselĘ-testületi ülésen többször volt téma a honlap profilja, feladata, és az az adatkör,
amit meg kell jelentetni. Ezek alapján összeállítottunk egy javaslatot, amelyet januárban Fejes Zsolt jegyzĘ aláírásával elfogadott. Ez a szabályzat képezi alapját munkánknak, abban
minden fontos paraméter megtalálható. Az irat az elĘterjesztés mellékletét képezi.
A képviselĘtestület ugyancsak novemberben 299/2010 számon hozott határozatot arról,
hogy a honlap feltöltéséhez szükséges adatokat a polgármesteri hivatal küldje meg a kiadó,
az intézmény számára. Ez ügyben a határozat nem került végrehajtásra, majd több határidĘ
módosítás után sem kapta meg az intézmény azokat a digitális iratokat, amelyeknek szerepelnie kell a honlapon.
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Február hónaptól Hutter Jánosné aljegyzĘ közremĦködésével folyamatosan kapott az intézmény anyagokat, amelyeket a webmester a szerzĘdésben foglalt 24 órás határidĘn belül
minden esetben feltöltött. EttĘl az idĘtĘl kezdve folyamatos az adatküldés, és az új anyagok,
testületi ülések meghívói és iratai, a jegyzĘkönyvek, a rendeletek megtalálhatók a honlapon.
Archívumba a Hangadó intézményünk által biztosított anyagai kerültek fel, és az aljegyzĘ
asszony által összeállított rendeleti archívum a rendeletek egységes szerkezetĦ változataival. Ez utóbbi fejezet még most is hiányos, a rendeletek egy része a polgármesteri hivatalban sem fellelhetĘ, vagy nincs meg elektronikus változatban.
Elkészültek az intézmények adatait tartalmazó oldalak, és a polgármesteri hivatal, a képviselĘ-testület adatait bemutató, címeket, elérhetĘségeket megadó oldalai.
Azt lehet mondani, hogy a honlap jelenlegi állapotában is áttekinthetĘbb, frissebb, mint a
korábban 4 éven keresztül mĦködĘ változat. Ugyanakkor a szerkesztĘség csak azokat az
anyagokat tudja feltüntetni, amelyet az adatszolgáltatóktól, elsĘsorban a polgármesteri hivataltól megkap.
A 2005 évi XC.-es törvény által elĘírt adattartalommal azonban ma sem rendelkezik a honlap. Ennek legfĘbb oka, hogy ezek a dokumentumok – ügyleírások, ügyforgalmi statisztikák,
kereskedelmi egységek nyilvántartása, szabályzatok, kimutatások, tervek, stb nem megtalálható a hivatalban, vagy nincs meg elektronikus állapotban. Az ugyancsak közzétenni elĘírt
szerzĘdések fellelhetĘsége is kívánnivalót hagy maga után.
Ezzel együtt a mĦködtetéssel megbízott intézmény a jóváhagyott szabályzat szerint biztosítja
a honlap mĦködését, és minden kapott anyag eddig szabályosan, határidĘn belül megjelent.
KözérdekĦ adatok megjelentetése a Hangadóban.
Az önkormányzat Szervezeti és MĦködési Szabályzata elĘírja, hogy a hozott rendeleteket
közzé kell tenni a város hivatalos lapjában is. A korábbiakhoz képest pozitív változásról
számolhatunk be. Egyrészt a testületi ülések idĘpontjának mostani ütemezése lehetĘvé tette,
hogy az újság az aktuális hónap elsĘ napján elérhetĘ legyen. SĘt az utóbbi három szám 4-6
nappal az új hónap kezdĘnapja elĘtt olvasható volt és terjesztésre készen állt. A képviselĘtestület szándéka szerint ismét készülnek „Városházi tudósítások” címmel összefoglalók az
ülésekrĘl. Bár az év elsĘ hónapjaiban a hozott rendeleteket nem kapta meg a szerkesztĘség
közlésre, áprilistól ebben is pozitív változást rögzíthetünk. AljegyzĘ asszony átküldte és meg
is jelent a lap oldalain a költségvetési beszámoló és az égetéssel kapcsolatos rendeletmódosítás. A két csatorna közötti konvergencia is jól mĦködik, hiszen a lapban most már
joggal hivatkozhatunk arra, hogy a rendeletek nem közölt részei a honlapon megtalálhatók.
Elvárások, elképzelések a javításra
Szükségesnek tartjuk szólni a kiadóval szemben támasztott elvárásokról. Többen felvetették,
hogy a honlap csak a hivatalos adatokat tartalmazza, és más internetes helyek – akár helyi
magánhonlapok, vagy megyei portálok – információbĘségével nem veszi fel a versenyt. Ez
igaz, de egyértelmĦvé kell tenni, hogy a kiadott szabályzat szerint is az intézmény megbízatása csak a hivatalos honlap üzemeltetésére szól. Máshoz sem lehetĘségünk, sem feltételeink nincsenek. És talán az az elképzelés, ami 6-8 évvel ezelĘtt még jogosnak tĦnt – hogy
egy városnak egy mindenre kiterjedĘ honlapja legyen – korszerĦtlenné, meghaladottá vált.
Ismereteink szerint ma csak Rétságon legalább 400 különféle cégi, intézményi, magán, vagy
civil honlap mĦködik, a különféle blogokról nem is beszélve. Ezek integrálása egy városi honlapba lehetetlen és felesleges is. Ahol intézmények adatai szerepelnek ott a megfelelĘ honlapok linkelve elérhetĘk, így tulajdonképpen ezen honlapon keresztül megtalálhatók az intézményi sportegyesületi stb. események, dokumentumok akkor is ha azt az intézmény saját
lapjain önállóan szerkeszti és nem küldi meg a webmesternek. Ez is az Internet sajátossága,
csak jól kell alkalmazni.
2. oldal a 9 oldalból

Beszámoló a honlap mĦködésérĘl, a közérdekĦ adatokról

2011.05.20. kt ülésére

Lakossági vélemények összetettek és más típusú elvárásokat is megfogalmaznak.
Többen hiányolják, hogy nincs a honlapon fórum, ahol közérdekĦ ügyben bejegyzést lehet
tenni, vagy kérdezni az illetékesektĘl. Ugyancsak hiányolják az elektronikus ügyintézéshez
szükséges feltételeket, helyi ügyfélkaput, letölthetĘ nyomtatványokat.
Vannak akik a honlap megjelenésével, a design-el kapcsolatban fogalmaznak meg véleményeket. E tekintetben a kiadónak vannak feladatai és lehetĘségei, nem lehet egyedi kérésekre hetente átalakítani a honlapot. Mindazonáltal intézményünk és a webmester kész arra,
hogy az elfogadható javaslatokat feldolgozva módosítsunk a honlap arculatán, a színösszetételeken, a fejlécben alkalmazott grafikus és fotós elemeken. A honlap szerkezete úgy lett
kialakítva, hogy ezt könnyen meg lehet tenni, a teljes újrakezdés nélkül. Az a tervünk, hogy
az archív anyagok feltöltésével teljessé váló oldalakkal, és az esetleg kialakult új igények
összefoglalásával (rovatok, aloldalak, gombok) a különféle véleményeket beépítve kb. ez év
júniusra – a jelenlegi tartalom és mĦködési rendszer megtartásával – frissítjük a lap arculatát.
További hiányosságok
Sajnos az intézmény a feltöltendĘ anyagok jelentĘs részét a mai napig nem kapta meg a
polgármesteri hivataltól. Ezért rajtunk kívülálló okból azokat az oldalakat nem tudjuk mindaddig tartalommal feltölteni, ameddig az adatszolgáltató azt számunkra nem biztosítja. Kérjük
ezért a hivatal illetékeseit, hogy a többször határozatban rögzítettek szerint a hiányzó iratokat küldjék meg közlésre.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

Az elĘzĘ ciklusban többször téma volt a városi honlap mĦködése. Azonban érdemi, végrehajtható és végrehajtott döntések nem születtek.
298/2010. (XI.25.) kt. határozat rendelkezett a honlap intézményünkhöz telepítésérĘl, ami
végre lett hajtva.
299/2010. (XI.25.) kt. határozat rendelkezik a közérdekĦ adatok feltöltésérĘl, amely a fentiek
szerint eléggé hiányosan került végrehajtásra, és jelenleg is folyamatban van.
Kapcsolódó jogszabályok:
2005 évi CX-es tv, az elektronikus információszabadságról. Különösen ennek melléklete
mely meghatározza a kötelezĘ közzétételi listákat.
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérĘl és a közérdekĦ adatok nyilvánosságáról.
1/2011. sz KépviselĘ-testületi rendelet az önkormányzat szervezeti és mĦködési szabályzatáról. E tárgyban különösen a 18. §, a 41. §. és a 44-es §–ok
Rétság 2011. május 10.
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Határozati javaslat

1. sz javaslat A változat
A képviselĘ-testület megismerte, megtárgyalta és elfogadja a www.retsag.hu honlap mĦködésérĘl, és a közérdekĦ adatok nyilvánosságáról szóló beszámolót. Felkéri az intézmény
vezetĘjét, hogy a továbbiakban is a megfogalmazott alapelvek betartásával, a megküldött
anyagok idĘbeli elhelyezésével biztosítsa a honlap mĦködését.
Felkéri továbbá a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtárt, mint a Hangadó címĦ hivatalos
lap kiadásával megbízott intézményt, hogy a város közérdekĦ közleményeit, a rendeleteket

3. oldal a 9 oldalból

Beszámoló a honlap mĦködésérĘl, a közérdekĦ adatokról

2011.05.20. kt ülésére

az ülések után megküldött tartalommal jelentesse meg a lapban. (A terjedelmesebb jogszabályok lényegének feltüntetésével és az elérhetĘség megjelölésével)
HatáridĘ: Értelem szerint és folyamatos
FelelĘs adatok megküldéséért: Hutter Jánosné aljegyzĘ
FelelĘs a mĦködés biztosításáért Végh József mĦvelĘdési központ igazgató
1. sz javaslat B változat
A képviselĘ-testület a benyújtott elĘterjesztést nem fogadja el. A honlap mĦködésével kapcsolatban a következĘ kiegészítésekkel kell biztosítani a mĦködést:
HatáridĘ: ÉrtelemszerĦen illetve szöveg szerint
FelelĘs: szöveg szerint
2. sz javaslat
Biztosítani kell, hogy a honlapról jelenleg hiányzó közérdekĦ adatokat az intézmény mielĘbb
megkapja, és azok az állampolgárok számára elérhetĘk legyenek. Ezeket a polgármesteri
hivatal az aljegyzĘ irányításával és felügyeletével folyamatosan, de legkésĘbb június 30-ig
küldje meg az intézménynek.
HatáridĘ 2011. június 30.
FelelĘs: Hutter Jánosné aljegyzĘ
Rétság, 2011. május 10.
Végh József
mĦvelĘdési központ igazgató

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

Hutter Jánosné
aljegyzĘ
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Girasek Károly
önkormányzati tanácsnok

Tárgy: ElĘterjesztés véleményezése

Tisztelt képviselĘ-testület!
Az elĘterjesztést megismertem, a tárgy szerinti folyamatot 2010 novemberétĘl tanácsnoki
felügyeleti jogkörömben figyelemmel kísértem, a szükséges segítséget, tájékoztatást mind
az intézmény vezetĘjének, mind a jegyzĘnek megadtam.
A beszámoló reálisan tartalmazza az eseményeket. Sajnálatos, hogy a polgármesteri hivatalban olyan állapotok uralkodtak, mely szerint alapdokumentumok nem fellelhetĘk, ezért az
a honlapon sem jelentethetĘk meg. EbbĘl a honlapon keletkezĘ hiányos oldalak a valóban
nem írhatók az intézmény rovására.
EgyértelmĦen tapasztalható a pozitív elmozdulás a korábbi állapotokhoz képest. Egyrészt a
Hangadó rendszeres és idĘbeli megjelenésével, a városházi tájékoztatókkal, a közérdekĦ
hirdetményekkel. MásrészrĘl a honlapon közzéteendĘ, közelmúltban keletkezett iratanyagok
megjelentetésével. Ez évtĘl már természetes, hogy az ülések meghívói és az elĘterjesztések
elérhetĘk a város hivatalos honlapján a képviselĘknek való megküldéssel egyidĘben. Tapasztalatom szerint a közérdekĦ hirdetmények is kiemelten azonnal olvashatók, és aktualitásuk vesztével kikereshetĘ archívumba kerülnek. Mindez köszönhetĘ a hivatal vezetésének
pozitív hozzáállásának is.
Véleményem szerint egy ilyen hivatalos honlapnak nem a külsĘ megjelenés a fĘ tartalma,
hanem az elérhetĘ adattartalom. Ezzel együtt jó és megvalósítható elképzelésnek tartom,
hogy az intézmény vezetĘje, fĘszerkesztĘi felelĘsséggel és hatáskörrel az elfogadható javaslatok beépítését tervezi.
A beszámolót jómagam elfogadom, és a bizottságnak, majd a képviselĘ-testületnek elfogadásra ajánlom.
Rétság, 2011. május 11.
Girasek Károly sk.
Önkormányzati tanácsnok
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Melléklet: A honlap jóváhagyott mĦködési alapelvei

Rétság Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2651 Rétság Rákóczi út 20.

Tárgy: Rétság város honlapjának üzemeltetése
Szám:

Rétság Város Önkormányzata 298/2010. (XI.25.) kt. határozata értelmében „A képviselĘtestület a város honlapjának üzemeltetésével a továbbiakban a MĦvelĘdési Központot bízza
meg. Felhatalmazza a polgármestert a Domain név áthelyezésének aláírására. A honlap
üzemeltetésének költségeit 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.”
A honlap mĦködtetésével kapcsolatosan az alábbi alapelvek figyelembe vételével kell a feladatot ellátni:
A retsag.hu internetes domain név Rétság város tulajdona. A testületi döntés értelmében a
mĦködtetést a mĦvelĘdési központra bízza az önkormányzat. Ez egyben jelenti azt, hogy a
szerver fenntartás, és a webmester megbízása az intézmény feladata, költségeit ütemezni
kell az intézmény költségvetésében. A honlap mĦködésével kapcsolatban az alábbi szabályzati pontok az irányadók.
Jogi elhatárolások
A honlap a város hivatalos honlapja. Feladata ezen funkciónak maximálisan megfelelni.
Ezen túl nem feladata a település napi hírportáljaként mĦködni. Ehhez a feltételek sem adottak. ÉrtelemszerĦen tehát azokat az adatokat, anyagokat kell megjelentetni rajta, amelyek
elsĘsorban a 2005. évi XC. számú törvényben, vagy más jogszabályban elĘírtak.
A honlap kiadójának felelĘs vezetĘje – egyben fĘszerkesztĘje – a mĦvelĘdési központ igazgatója. Nem közérdekĦ tartalomnak minĘsülĘ anyag csak és kizárólag az Ę jóváhagyásával
kerülhet ki a honlapra.
Minden anyagot az erre rendszeresítendĘ webmester@retsag.hu címre kell megküldeni,
amelyet az intézmény igazgatója bont, és küldi tovább az általa megbízott(ak)nak a feladat
elvégzésére.
A hivatal vezetĘje (jegyzĘ) jelöli ki azt a személy, aki a webmester@retsag.hu címre közzétételre a városházáról származó anyagot küldhet, illetve tartós távollétében ki az, aki helyettesíti. Alapelvként rögzítendĘ, hogy a hivataltól érkezĘ anyagokat csak a jegyzĘ, vagy az
aljegyzĘ küldheti, vagy más módon kell biztosítani, hogy az adott információ közzétételével a
vezetĘ egyetért. A felelĘs adatküldĘ személye konkrétan megnevezésre kerül, és nélküle,
ellenjegyzése nélkül nem kerülhet fel anyag a honlapra.
EbbĘl következĘen a honlap hivatalos adatainak idĘnkénti áttekintése, és a módosítások
megküldése is az adott felelĘs feladata. (Pl hivatal munkatársainak neveiben, feladatkörökben, irodákban, telefonszámokban, stb. történt változásokat nem szabad „külsĘ adatgyĦjtés
módszerével” módosítani a honlapon, csak és kizárólag a felelĘs közlése alapján.) (Hivatal
esetében a jegyzĘ által megjelölt, intézmények esetében értelemszerĦen az intézményvezetĘ.) EbbĘl következĘen az adatok aktualitásáért az adott adatközlĘ a felelĘs. A mĦvelĘdési
központ eltérés tapasztalása esetén jelezheti az érintett vezetĘnek a vélhetĘ pótolnivalókat,
de hitelesen küldött adat nélkül nem végezhet módosítást.
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A honlap tartalmi feladatai
FĘ feladat a törvényekben elĘírt közérdekĦ és nyilvánosságra hozandó adatok, információk
közzététele. Ezek különösen:
Önkormányzati ülések idĘpontjai, meghívói, és az elĘterjesztések az ülés elĘtt 6 nappal.
(szabadszavas keresĘvel kereshetĘ formában)
Az önkormányzati ülések jegyzĘkönyvei – teljes mellékletekkel, rendeletekkel, - az ülést követĘen 14 napon belül. (szabadszavas keresĘvel kereshetĘ formában)
A meghozott, és a hatályos helyi rendeleteket. (szabadszavas keresĘvel kereshetĘ formában) A rendeletek egységes szerkezetben is.
Az önkormányzati munkával összefüggĘ kötelezĘen nyilvános közérdekĦ adatokat. Hivatal
felépítése, elérhetĘségek, ügyfélfogadási adatok, címek, telefonszámok, elektronikus ügyintézés elérhetĘségei.
Kereskedelmi és vendéglátó egységek nyilvántartásai.
Ügyforgalmi statisztikák.
Az összes szerzĘdés, megállapodás, amely az önkormányzat által köttetett, vagy önkormányzati feladat ellátásával kapcsolatos.
GyĦjtve a vezetĘi és a munkatársi bérek kimutatása, elĘírás szerint, intézményenként.
A polgármesteri hivatal érvényes szervezeti felépítését, konkrét ügyintézĘre, feladatkörökre,
elérhetĘségre kidolgozott ügyleírásokat. (Benne munkakörök, elérhetĘségek, ügyfélfogadási
idĘk, az adott ügykör jogszabályi háttere, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, az
azzal kapcsolatos eljárásrend, stb.)
LetölthetĘ nyomtatványokat bevallásokhoz, ügyintézésekhez, bejelentési kötelezettség teljesítéséhez.
Az önkormányzat által meghirdetett hirdetményeket, tájékoztatókat, értékesítési felhívásokat,
álláspályázatokat és egyéb, a lakosság tájékoztatását szolgáló anyagot. (A közmĦszolgáltatók tájékoztatóitól kezdve a lakosság érdeklĘdésére számot tartó megyei pályázatokig, információkig).
ÉrtelemszerĦen az önkormányzat összetétele, bizottságok, tanácsnoki feladatok, a képviselĘk elérhetĘségei, a kisebbségi önkormányzatok adatai, stb.
Hatósági hirdetmények.
Az önkormányzat által (továbbá a társulásban mĦködtetett) intézmények alapadatait, elérhetĘségeiket, funkciómeghatározásukat, (pl. rendelési, ügyfélfogadási idĘket, ellátandó terület megjelölését, stb., értelemszerĦen az adott feladat típusa szerint) és amennyiben az intézménynek van saját honlapja, akkor annak elérhetĘségét. (Ennek hiányában az intézmény
által közlésre átadott dokumentumot – vagy a legfontosabb kiemelt 4-5 iratot - csatolt pdf
formátumban.)
Más, az önkormányzat tájékoztatási kötelezettsége körébe esĘ, a lakosságot érintĘ hír, információ.
A fenti kötelezĘ adattartalmak mellett kisebb mértékben adjon információt a honlap a város
életével kapcsolatban, továbbá nyújtson segítséget az állampolgári tájékozódásban, ügyintézésben.
E körben legyen egy rövid városismertetĘ, térkép, a hivatal által kigyĦjtött fontosabb statisztikai adatok, a város címerének bemutatása, és hasonló alapinformációk. Pl. utcanévjegyzék.
FeltüntethetĘ a honlapon a várost érintĘ menetrend.
Kapjon helyet a hivatalos helyi média, a Hangadó, és a Rétsági Televízió fontosabb adatai,
és egyes anyagok elektronikus elérhetĘségét biztosítani kell. A Hangadó minden újonnan
megjelenĘ számát olvasható, kinyomtatható pdf formátumban elérhetĘvé kell tenni, és a korábbi szolgáltató által visszajuttatott lapszámokat is.
Legyen helye a honlapon a helyi társadalmi szervezetek felsorolásának, és elérhetĘségi adataik feltüntetésének. (Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek, stb.)
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Legyenek elérhetĘk a társhivatalok címadatai, elérhetĘségei. (Munkaügyi Hivatal, Földhivatal, RendĘrség, Falugazdász, ÁNTSZ illetékes irodája, stb.)
Ugyancsak legyen elérhetĘ a helyi közszolgáltatók címadata, ügyfélszolgálati irodája, annak
elérhetĘsége. (ÉMÁSZ, TIGÁZ, RKSZ, VÍZMĥ, ZÖLD HÍD, stb.) Ezen adatokat a polgármesteri hivatal pontosítások elvégzése után küldje meg a kiadónak, illetve a webmesternek.
Központi szervek, tájékoztatók elérhetĘsége
Biztosítani kell, hogy az állampolgárok a honlap felületén keresztül egyszerĦen tudjanak
csatlakozni az Ügyfélkapuhoz, továbbá elérjék az e-magyarország.hu portált, azok szolgáltatásait, keresĘit, adatbázisait. LehetĘség szerint ezen címlistákat bĘvíteni szükséges a központi államigazgatási szervek (minisztériumok, stb) honlapjainak elérhetĘségével, jogtár
adatbázissal, pályázati információkkal, (nfu.hu) és más linkekkel.
A fentiek mellett az önkormányzat saját rendezvényeirĘl, kiemelkedĘ ünnepeirĘl adjon tudósítást. (Ilyenek különösen: Március 15, október 23, Ságok Találkozója, október 23, jelentĘsebb beruházások eseményei, átadása.) Ehhez a cikkek megírását, a fotók elkészítését a
kiadó akár külsĘ közremĦködĘk bevonásával biztosítsa.
További tartalom a felelĘs kiadó (Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár) vezetĘjének
szándéka szerint megjelenhet a honlapon. Ezek a környék településeinek, turisztikai értékeinek, szolgáltatóinak, történetének bemutatására, a helyi lakosságot érdeklĘ kérdések bemutatására elsĘsorban hivatkozások – linkek – formájában. Ezen tartalmak a megjelenésben
nem élvezhetnek elsĘbbséget, és a honlap teljes terjedelmének 40 %-át nem léphetik túl.
Technikai elĘírások, feldolgozási módszerek
KözérdekĦ adatokat, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal mĦködésével kapcsolatos
dokumentumokat a jegyzĘ által megjelölt felelĘs küldheti közlésre a honlapra. Minden esetben digitális, feldolgozásra alkalmas formában. Az egyéb városi információk a mĦvelĘdési
központ
igazgatója
jóváhagyásával
kerülhet
megjelenésre.
Az
adatokat
a
webmester@retsag.hu e-mail címre kell eljuttatni. (Nagyobb állomány esetén az elérhetĘséget és a küldemény tényét kell ugyanitt jelezni.)
Az adatok feltöltésérĘl - vagy esetleges hibás formátum esetén a meghiúsulásáról – a
webmester visszajelzést küld a felelĘs kiadónak, egyben a levél CC: sorába írt e-mail címmel
az eredeti adatküldĘnek (másolatot kap).
Az adatokat minden esetben feldolgozásra alkalmas, szabványos fájlformátumban kell a kiadónak, a webmesternek eljuttatni. Ezek elsĘsorban a Word dokumentumok, maximum a
2000-res verzióban elmentve. Excell tábla, ugyancsak Excell 2000-ben elmentve. Ha másként nem áll rendelkezésre, pdf formátumban. Képek jpg formátumban maximum 2
megapixel méretben. EttĘl eltérĘ formátumok kezelése lehetséges, de egyedi egyeztetést
igényel a webmesterrel, és a határidĘben való teljesítést akadályozza.
A dokumentumokat elsĘsorban pdf formátumban kell elérhetĘvé tenni a honlapon, kitölthetĘ
Ħrlapokat pedig kitölthetĘ pdf-ben vagy word.doc formátumban.
A megjelentetni kötelezĘ adattartalmakat a webmester, érkezését követĘen 24 órán belül
(10-nél több egyidejĦleg küldött irat esetén ez az idĘ maximum 36 órára bĘvülhet) elhelyezi a
honlapon. Az egyéb tájékoztatókat, kiegészítĘ anyagokat érkezését követĘ 2-3 munkanapon
belül kell elérhetĘvé tenni.
A honlap formai kivitelezésében, egyéb kérdésekben a webmesterrel konzultálva az intézmény igazgatója dönt. Amennyiben erre vonatkozólag konkrét elvárás, vagy elképzelés van,
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azt az elsĘ felület megjelenése elĘtt szükséges pontos paraméterekkel megfogalmazni, hiszen a késĘbbi átalakítás, átdolgozás idĘ és pénzigényes.
Biztosítani kell a honlap folyamatos elérhetĘségét. (LehetĘség szerint megfelelĘ sebességgel, és 99%-os rendelkezésre állással.) Az elĘre látható kimaradások (karbantartások,
stb.) idĘpontja és tartalma lehetĘség szerint a honlap felületén legyen közzétéve.
Elektronikus levélcímek
A retsag.hu domain névhez tartozhatnak (jelenleg is tartoznak) e-mail címek @retsag.hu
végzĘdéssel. Ezen e-mail címek a szerver változásával megszĦnnek(!), de újra létrehozhatók. Ehhez az alábbiak dolgok szükségesek.
A hivatal vezetĘje állítsa össze az ilyen e-mail cím igényeket, errĘl adjon listát a mĦvelĘdési
központnak. (Benne a jelenleg intézményeknél mĦködĘ e-mail címeket is.) A meglévĘ címekhez zárt borítékban a jelenlegi, vagy a kívánt induló jelszót. Ennek birtokában az átállás
zökkenĘmentesebb lesz, a fiókok probléma nélkül a másik szerverrĘl használhatók. A listában nem szereplĘ e-mail címek megszĦnnek, azt a késĘbbiekben kell újra igényelni.
A késĘbbiek során új e-mail címet az önkormányzat intézményei kérhetnek. Mivel a használható címek száma és az erre fordítandó tárterület gazdasági okból is korlátolt, indokolt
esetben az e-mai cím igényt a hivatal esetében a jegyzĘ, intézmények esetében az intézmény vezetĘje engedélyezze, és az igényt juttassa el a mĦvelĘdési központ igazgatónak. A
fiók létrehozásáról az adott szerv értesítést és a használattal kapcsolatban tájékoztatást kap.
Az e-mail címek beállíthatók bármelyik szabványos levelezĘ kliensbe – pl. Outlook Expresz –
(átálláskor a POP3 cím változik mail.retsag.hu –ra, amennyiben eddig más volt megadva.) A
fiókok beállítása olyan legyen, hogy a levelek a letöltéssel a szerverrĘl törlĘdnek. (SMTP
szerver az adott hely internet-szolgáltatója szerinti, alapesetben változatlan.
A levelezĘ rendszer webmail lehetĘséget is biztosít, a webmail.retsag.hu címen elérhetĘen.
Ezen keresztül internetes felületen bárhol megtekinthetĘek a levelek, illetve küldhetĘk küldemények az adott levelezĘ kliens nélkül is.
A webmail felületen a cím tulajdonosa különféle beállításokat maga is elvégezhet, például
megváltoztathatja a hozzáférés jelszavát.

Rétság, 2011. január 26.

Fejes Zsolt
jegyzĘ
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Az elĘterjesztést készítette: gyámhivatal,
családgondozó, szoc.gyámügyi elĘadó

ElĘterjesztĘ: aljegyzĘ

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.)
bekezdése szerint „ A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a képviselĘ-testület, illetve a közgyĦlés megtárgyal. Az
értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétĘl
számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésérĘl tájékoztatja.
Jelen elĘterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmazza a 2010.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyámhivatal beszámolója, gyermekjóléti szolgálat beszámolója, jegyzĘi gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a Tisztelt KépviselĘ-testület elé.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

-------

3

Jogszabályi háttér:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8. § (1) „A települési önkormányzat
feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen, … a gyermek és ifjúsági feladatokról
való gondoskodás…”
A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94. § (1)
.”A települési önkormányzat… feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének
kiépítése és mĦködtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.”

4

Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
./2011.(V.20.) KT. HATÁROZATA
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Rétság Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2010.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felkéri a jegyzĘt, hogy az értékelést a képviselĘ-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
HatáridĘ: 2011.május 30.
FelelĘs: aljegyzĘ

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
aljegyzĘ

Tájékoztató
Rétság Városi Gyámhivatal tevékenységérĘl
Az OrszággyĦlés a jövĘ nemzedékéért érzett felelĘsségtĘl vezérelve a Gyermek jogairól
szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérĘl szóló 1991. évi
LXIV. törvényben, továbbá a Magyar Köztársaság alkotmányában meghatározott gyermeki
jogok érvényre juttatása érdekében, valamint az 1954. évi IV. törvény hatálya alá esĘ, cselekvĘképességében korlátozott vagy abból kizárt személyek érdekeinek megóvása, biztosítása érdekében döntött a gyámhivatalok felállításáról és mĦködtetésérĘl.
Az 1997. évi XXXI. törvény alapján jött létre a Rétság Városi Gyámhivatal is, amelynek vonatkozásában a munkáltatói jogokat Rétság Város JegyzĘje gyakorolja. A szakmai felügyeletet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el.
A városi gyámhivatalok feladat- és hatáskörét a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4-11. §-a
szabályozza.
Rétság Városi Gyámhivatal Rétság kistérség illetékességi területén állami, körzetközponti
feladatokat lát el.
Személyi és tárgyi feltételek
Hivatalunkban 3 fĘ ügyintézĘ dolgozik. A munkakör betöltéséhez jogszabály által kötelezĘen
elĘírt felsĘfokú szakirányú végzettséggel mindannyian rendelkezünk, ketten közigazgatási
szakvizsgával, egy fĘ alapvizsgával és középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Szakvizsgát várhatóan 2012-ben tesz.
Területi felosztásban, önálló kiadmányozási joggal látjuk el feladatainkat. Ez azt is jelenti,
hogy minden ügyintézĘ valamennyi, a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügycsoporttal foglalkozik.
Tevékenységünk során szoros munkakapcsolatban állunk az alábbiakkal:
 társhivatalok,
 települési jegyzĘk,
 gyermekjóléti és családsegítĘ szolgálatok,
 területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
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 egészségügyi és szociális intézmények,
 gyermekotthonok,
 oktatási intézmények,
 gyámok,
 nevelĘszülĘk,
 gondnokok és hivatásos gondnokok,
 ügyészség,
 bíróság,
 rendĘrség,
 biztosítók,
 pénzintézetek,
 ügyvédek,
 földhivatalok,
 gyermek- és ellátottjogi képviselĘ,
 hivatásos pártfogók,
 bírósági végrehajtók.
KiemelkedĘen jó együttmĦködést alakítottunk ki a gyermekjóléti szolgálatokkal, a Nógrád
Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a gyermekotthonokkal és a rendĘrséggel is.
Külön kiemeljük a Rétság Városi Önkormányzat által megbízási szerzĘdéssel foglalkoztatott
hivatásos gondnokok tevékenységét. Megalázóan alacsony bérezésük ellenére mindent
megtesznek azért, hogy a rájuk bízott gondnokoltakat segítsék, támogassák, ügyeiket intézzék.
Területünkön mĦködĘ szociális és gyermekvédelmi intézmények:
1. Dr. Göllesz Viktor Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet - DiósjenĘ
2. „Margaréta” Gyermekotthon – 2010. szeptember 1. óta Szátokon
3. „Százszorszép” Gyermekotthon – Szátok
Leggyakrabban alkalmazott jogszabályok
1949. évi XX. törvény
1959. évi IV. törvény
1952. évi III. törvény
1952. évi IV. törvény
2004. évi CXL. törvény

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról
A Magyar Köztársaság Polgári TörvénykönyvérĘl
A polgári perrendtartásról
A házasságról, a családról és a gyámságról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény
Az
illetékekrĘl
1997. évi XXXI. törvény
A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról
1998. évi LXXXIV. törvény
A családok támogatásáról
1992. évi LXIII. törvény
A személyes adatok védelmérĘl
2009. évi LXXII. törvény
A hozzátartozók közötti erĘszak miatt alkalmazandó távoltartásról
331/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérĘl és illetékességérĘl
149/1997.(IX. 10.) Korm. r.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
1957. évi 53. tvr.
A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban
1956. 06. 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérĘl
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1965. évi 7. tvr.

32/1996. (XII. 22.) Korm. r.
235/1997. (XII. 17) Korm. r.

9/1999. (XI. 24.) Korm. r.
340/207. (XII. 15.) Korm. r.
273/2007 (X. 19.) Korm. r.
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A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok
elismerésérĘl és végrehajtásáról szóló Hágában, 1958. 04.
15-én aláírt egyezmény kihirdetésérĘl
BM rendelet a választójoggal nem rendelkezĘ személyek
nyilvántartásának vezetésérĘl
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérĘl.
A személyes gondoskodás igénybevételérĘl
VédendĘ fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok

Az elĘzĘ évi tájékoztató óta eltelt egy év tapasztalatai
Az összes ügyiratból fĘszám (amely a tárgyév során indult eljárások számát jelzi) 2010-ben
1015 volt. Ez az elĘzĘ évhez képest nem jelent emelkedést, azonban a jogszabályi változások miatt, valamint az egyes ügyek bonyolultabbá válása következtében a hatósági döntés
megszületéséig lényegesen több irat keletkezik.
2011-ben – az elsĘ negyedév adataiból következtetve – a 2010. évit jóval meghaladó ügyszámra számíthatunk.
A hatáskörünkbe tartozó ügyek közül kiemelkedĘen magas arányt képviselnek a kapcsolattartási, kapcsolattartás végrehajtási, a gondnoksági, valamint a gyámsági ügyek. 2010-ben
erĘteljesen megemelkedett az otthonteremtési támogatást igénylĘ fiatal felnĘttek száma, és
egyre több a gyermektartásdíj állam általi megelĘlegezése is. Ezeket a juttatásokat az államkassza terhére az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fizeti ki.
CsökkenĘ tendenciát mutat a kiskorúak vagyoni nyilvántartása.
Továbbra is jelentĘs túlmunkát igényel az ügyintézĘktĘl a hatalmas ügyiratforgalom, a munkakörhöz nem rendelt – pl. adminisztrációs feladatok – elvégzése. A postabontástól kezdve
az iktatáson át a levelek, határozatok, végzések megírása, borítékok címzése és tértivevények kitöltése, a határidĘk figyelése, nyilvántartások naprakész vezetése stb. az érdemi
munkától veszi el az idĘt és energiát.
Teljességgel szabálytalan az a megoldás is, hogy a tárgyalást vezetĘ ügyintézĘ egyben a
jegyzĘkönyv vezetĘje is.
Naprakész nyilvántartást – minden ügyfajtához külön kidolgozott adatlapon – kell vezetnünk.
A törekvés megvan, de az ehhez szükséges személyi feltétel nem biztosított.
Jogszabály írja elĘ az elektronikus iktatás bevezetését. Még nem megoldott, bár a program
számítógépekre telepítése megtörtént, technikai és személyi feltételek hiányában nem mĦködik.
Ügyfélkörünk életkor és társadalmi réteg tekintetében - a még meg nem született gyermektĘl
kezdve a volt ügyfelünk halála utáni hagyatéki eljárás lezárásáig - igen kiterjedt. A gyámhivatalhoz fordulók igényeinek, elvárásainak megfelelés minden nap komoly szakmai kihívást
jelent. Nagyon eltérĘ élethelyzetĦ, felfogású, kultúrájú nem ritkán teljesen analfabéta vagy
értelmileg súlyosan akadályozott ügyfelek körében kell magas színvonalú munkát végeznünk. Amellett, hogy elsĘsorban hatósági, döntéshozó, esetenként végrehajtó feladatunknak
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kell eleget tennünk, családok, egyének legintimebb problémáit, magánszférába tartozó gondjait, kilátástalannak tĦnĘ helyzetét, felfokozott feszültségét, indulatait kell megfelelĘ módon
kezelnünk. Egyre többeknek lenne szüksége a jogszabályi keretek adta lehetĘségeken túl
pszichoszociális problémáik miatt egyedi, konkrét segítségre, amelyekre iratanyagok keletkezése nélkül a hatóságtól kérnek, várnak választ, megoldást. A hozzánk forduló ügyfelek
egy része jól felkészült (vagy annak gondolja magát), mások arra sem képesek, hogy saját
kérelmüket megfogalmazzák, vagy egy-egy levelet megírjanak, kérdĘívet kitöltsenek. Alapelvünk, hogy minden ügyfélnek joga van a diszkriminációmentes eljárásra, az egyén autonómiájának megĘrzésére, az udvarias, segítĘkész hozzáállásra.
Munkánk jellegébĘl kifolyólag mélyen bele kell avatkoznunk a családok belsĘ életébe, s ez
rendkívül körültekintĘ, idĘigényes eljárást kíván, döntéseink akár egy életre szóló hatással
bírhatnak az egyes személyek, gyermekek, családok számára. Ez hatalmas felelĘsség.
Tárgyi feltételeink 2010-ben annyival javultak, hogy a régen elvavult, alig használható számítógépek helyett mindhárom ügyintézĘ újat kapott. A régi szoftverek azonban karbantartás
nélkül kerültek átmásolásra, összes elĘforduló hibájukkal együtt.
Kiszolgáltatottak vagyunk az indulataikat megfékezni képtelen, agresszív ügyfeleknek. Nincs
a hivatalban – ahol szinte kizárólag nĘk dolgoznak - biztonsági szolgálat. Azt tapasztaljuk,
hogy a durvaság, agresszió társadalmi szintĦ elterjedésével, a túlzott liberalizmussal, a hatóságok iránti tisztelet teljesen eltĦnĘben van. Nem vitatjuk, hogy mi vagyunk az ügyfelekért,
nem Ęk miértünk, de az emberi bánásmód, a kölcsönös tisztelet véleményünk szerint nekünk
is jár. Megnyugtató volt számunkra az, hogy 2010-ben egy rövid idĘre a hivatal biztonsági
feladatokat is ellátó személyt alkalmazott, aki az ügyfélfogadási idĘben puszta jelenlétével
elejét vette több ügyintézĘt fenyegetĘ támadásnak, de hathatós segítséget nyújtott az ügyfélforgalom szervezésében, a rend fenntartásában is. Erre nagy szükség volt, hiszen a földszinten nem ritkán fordul elĘ, hogy a folyosón egyszerre 10-20 ügyfél is várakozik, ki-ki vérmérséklete szerint tolerálva a helyzetet.
Jelezni kívánjuk, hogy a hivatal épületének belsĘ felújítása során keletkezett kivitelezési hiányosságok pótlása még nem történt meg. Az ajtók cseréje az irodák padlójának részleges
felbontásával járt, de a helyreállítást a kivitelezĘ nem végezte el. A padló a gyámhivatali helyiségekben teljes mértékben cserére szorul, mert már balesetveszélyes.
Nem megoldott továbbá a személyes adatok védelme, mert nincsen zárható iratszekrényünk. Nem tudjuk az irattári anyagokat sem biztonságosan tárolni, az e célra rendszeresített nyitott polc erre alkalmatlan. Az 1997. óta felgyülemlett irattári anyagok selejtezésére is
szükség lenne.
A kötelezĘ hatósági feladatok magas szintĦ ellátásához feltétlenül szükséges az alábbi problémák megoldása, amelyhez a Tisztelt KépviselĘ-testület segítĘ támogatását kérjük.
 Egy fĘállású adminisztrátor alkalmazása
 Hardver és szoftver fejlesztés és folyamatos karbantartás
 Szakmai segédanyagok biztosítása
 Szakmai továbbképzéseken való részvételhez szükséges támogatás
 Területi feladatok ellátásához gépjármĦ biztosítása
 A személyes adatok védelmének biztosítása
 A balesetveszélyes padló javítása
A körzeti feladatokat ellátó gyámhivatali munka mennyiségérĘl, az ügyintézĘk leterheltségrĘl
a 25 település lakosságszáma nem ad korrekt képet, mivel a DiósjenĘn mĦködĘ rehabilitációs intézetben ápolt, gondnokság alá helyezett személyek (jelenleg 84 fĘ) ügyei folyamatos
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ügyintézést igényelnek, ez az ügyiratforgalmat jelentĘsen növelĘ tényezĘ. Emiatt egy adminisztrátor alkalmazása feltétlenül szükséges lenne.
Az Önkormányzat alkalmazásában álló hivatásos gondnokok feladatainak maradéktalan teljesítéséhez nem áll rendelkezésre minden szükséges eszköz. Nagyon sok problémát jelent
az elérhetĘségük, nincs kijelölve számukra a hivatal épületében munkavégzésre, kliensek
fogadására alkalmas hely, irataikat saját otthonukban kénytelenek tárolni. Nem egyértelmĦ
az utazásra felhasználható összeg elszámolásának módja sem.
Javasoljuk az alábbiakat:
 egy-egy mobiltelefon biztosítása a hivatásos gondnokok részére hivatalos használatra,
irodahelyiség kijelölése a hivatásos gondnokok számára, ahol dolgozni, klienseket fogadni
tudnak,
az útiköltség elszámolásának tisztázása.
Rétság, 2011. április 20.

Erdélyi Mária

Keresztes Zsuzsanna

Sárváriné Borsa Anna

Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A gyermekvédelmi feladatokat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ Szolgálat
látja el társulás keretében.
Rétság városban Juhász Józsefné, szeptember 9.-étĘl Nemeskériné Iványi Dorottya látja el
a családgondozói feladatokat.
Település: Rétság
Családgondozó: Nemeskériné Iványi Dorottya
Lakos összesen: 2951
2010-ben nyilvántartott Gyermek
29
EbbĘl:
Alapellátott
11
Védelembevett
7
Szakellátott
9
Utógondozott
Egyszeri eset
2
2010.évben megszĦnt
4
2010.12.31-én nyilván- 28
tartott

0-18 éves: 528
Család
13
8
3
3
2
4
11

Ügyfélfogadási idĘ: csütörtök 10-12-ig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájában, a
polgármesterei hivatal épületében van.
A nyilvántartásba lévĘ gyermekekkel kapcsolatos problémák a következĘk :
 Iskolai hiányzás
 Családi konfliktus
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 Szabálysértések, bĦncselekmények elkövetése
 SzülĘi elhanyagolás, gyermeknevelési hiányosságok, nincs szülĘi következetesség, a családi normák nem tartalmaznak szabályokat, szülĘ életvitele, környezete
 szenvedélybetegség
Egy gyermeknél a szülĘ ellen kiskorú veszélyeztetése miatt folyt per a bíróság elĘtt. A nevelésbe vétel óta szinte állandóan szökésben van, 6 hónapos terhes. Testvéreivel is folyamatos problémák vannak. A család folyamatos pénzbeosztási gondokkal küzd. A családban az
egyensúly az anya élettársának halála óta bomlott fel. Jelenleg a rendkívül magas iskolai
hiányzás miatt három kiskorú gyermek védelembevételére került sor.

Egy három gyermekes család esetében súlyos gondokat okoz az anya szenvedélybetegsége. A gyermekek védelembe lettek véve.
A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
/továbbiakban Gyvt./ alapján a gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladatai:
 A gyermekek családban történĘ nevelkedésének elĘsegítése
 A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére irányuló tevékenységek
 Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására
 Védelembevételhez kapcsolódó feladatok
 A családjukból kiemelt gyermekek visszahelyezésének elĘsegítése, utógondozása
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelĘ – és jelzĘrendszert mĦködtet, amely lehetĘvé teszi
a gyermekeket általában veszélyeztetĘ okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének idĘben történĘ felismerését.
Ennek keretében figyelemmel kísérik a településen élĘ gyermekek
-

életkörülményeit és szociális helyzetét
a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylĘ helyzetét.

Mindezek érdekében a Gyvt 17.§-a szerint a gyermekjóléti szolgálat szervezi és összehangolja az észlelĘ- és jelzĘrendszer tagjainak munkáját, melynek tagjai:
-

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védĘnĘi szolgálat, háziorvos,
házi gyermekorvos
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítĘ szolgálat,
a családsegítĘ központ
közoktatási intézmények, így különösen a nevelés-oktatási intézmény, a nevelési
tanácsadó
rendĘrség
ügyészség
bíróság
párfogói felügyelĘ szolgálat
társadalmi szervezetek, egyházak

Ezen intézmények és személyek kötelesek írásba jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztetĘ ok
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által elĘidézett súlyos veszélyeztetĘ magatartása
esetén.
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Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselĘ társadalmi szervezet is élhet.
Az észlelĘ – és jelzĘ rendszer tagjai kötelesek egymással együttmĦködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A gyermekjóléti szolgálat mindezért felhívja az észlelĘ - és jelzĘ rendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történĘ teljesítésére.
A gyermekjóléti és családsegítĘ szolgálat élelmiszer-adományt osztott a településen májusban és novemberben. Az adományokat a Magyar Élelmiszer Bank EgyesülettĘl kaptuk.
A gyermekjóléti szolgálat a településen 2011. március 31.-én megtartotta jelzĘrendszeri éves
tanácskozását. A meghívottak közül jelen volt az iskola és óvoda gyermekvédelmi felelĘse,
az iskola igazgatója, az igazgatási ügyintézĘ és a két védĘnĘ.
Kérem a Tisztelt KépviselĘtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.
Nagyoroszi, 2010. március 31.
Nemeskériné Iványi Dorottya
családgondozó

A rétsági Szociális Családgondozó létrehozásának tervezete
Helyzetértékelés:
Családgondozóként tapasztalatom szerint a városban szociális területen három csoport gondozására, ellátására van szükség az
 önkormányzat, az
 erre a célra létrejövĘ alapítvány és az
 egyházak karitatív szervezeteinek bevonásával:
1. BölcsĘde hiányában a munkába állni szándékozó édesanyák helyzete.
2. Az iskolából kimaradt, illetve magatartási problémákkal, nevelési hiányosságok miatt
nehézségekkel küszködĘ, kallódó fiatalok és családok helyzete
3. Kisnyugdíjasok, idĘs korúak, akiknek a napi megélhetés, életvezetés problémát jelet.
Az Egészségügyi Szolgáltató Központ átadásával felszabaduló, jelenleg orvosi rendelĘként
mĦködĘ épületében egy széles-spektrumú szociális központ kialakítására nyílik lehetĘség,
ahol:
1. családi napközi
2. foglalkoztató-fejlesztĘ ifjúsági klub
3. nyugdíjasok nappali ellátását biztosító részleg mĦködhetne.
Igényfelmérés után a pontos adatok birtokában részletes munkaterv és szakmai program
készül.
Kérem a Polgármester úr, JegyzĘ úr és a KépviselĘ Testület tagjait, hogy álljanak az ügy
mellé és támogassák a Szociális Gondozó Központ létrehozásának tervét.
Rétság, 2011. március 2.
Nemeskériné Iványi Dorottya
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Beszámoló a 2010. évi jegyzĘi gyámhatósági feladatok ellátásáról
A Gyvt. 94. §. alapján a gyermekek védelmének rendszerén belül a települési önkormányzat
feladatkörébe tartozik a pénzbeli ellátás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás biztosítása, míg a hatósági intézkedések jegyzĘi, illetve gyámhivatali hatáskörbe tartoznak.
A pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó feladatok egy része helyi, másik része körzetközponti
szerepbĘl adódik.
A Városi Gyámhivatal által az illetékességi területre megállapított gyermektartási díj, illetĘleg
az otthonteremtési támogatás teljes összege megtérítésre kerül.
A kifizetés, visszaigénylés, illetĘleg a gyermektartásdíj hátralék átjelentése és kamatokkal
együtt történĘ beszedése az önkormányzat feladatát képezi.
A település állandó lakosainak száma 2011. január 1-én 2945 fĘ, 2010. január 1-én 2955 fĘ
volt. 0-18. éves 570 fĘ. Újszülöttek száma 2010. évben 24 fĘ. Elhalálozott 19 fĘ.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben folyamatosan végzi.
A pénzellátáshoz szükséges saját erĘ a költségvetésben biztosított.
2010. évben átmeneti segély 240 fĘ részére került megállapításra és összesen 1.447 000,-Ft
összegben került kifizetésre, átlagosan személyenként 6.029,-Ft.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottság 85 fĘ részére állapított meg,
289 fĘ részesült 5.000,-Ft-os beiskolázási támogatásban, ennek teljes összege 1.636.000,Ft.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságban 2010. évben - gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 137
gyermek részesült.
Július és november hónapban gyermekenként 5.800,- Ft került kifizetésre pénzbeli támogatásként.
A gyermekek védelmének rendszere tartalmazza a gyermek védelmére, a gyermek családban történĘ nevelésének elĘsegítésére, veszélyeztetettségének megelĘzésére és megszüntetésére, valamint a szülĘi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülĘ gyermek védelmének biztosítására irányuló tevékenységet.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, valamint hatósági intézkedések keretében kell biztosítani.
A gyermekvédelmi rendszer mĦködtetése állami és önkormányzati feladat egyaránt.
A jegyzĘi hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi intézkedésre akkor kerül sor, ha a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlĘdéséhez szükséges ellátást a szülĘ együttmĦködésével
nem lehet biztosítani, és ez a kialakult helyzet a gyermeket veszélyezteti.
A tárgyévben - 2010. december 31-én - nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 8 fĘ.
Az elĘzĘ évhez képest - 2009. december 31-én a nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek
száma 14 fĘ volt - ez csökkenést mutat.
Védelembe vétel: Nyolc gyermek esetében került sor védelembe vétel elrendelésére. Ezekben az esetekben a leggyakrabban környezeti, életviteli problémák, magatartási okok, kapcsolattartási problémák, szenvedélybetegség, szülĘk életvitele, családi konfliktusok következtében alakult ki a veszélyeztetettség, illetve egy gyermek esetében fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatt került sor a védelembevétel elrendelésére.
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A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai napközbeni ellátás
keretében biztosított.
Óvodai ellátásban részesülĘk átlag száma 98 fĘ. EbbĘl rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülĘ gyermek 27 fĘ.
Az általános iskolai tanulók létszáma a tolmácsi Tagintézményben tanulókkal együtt 2010.
december 31-én 279 fĘ volt, melybĘl 2 fĘ magántanuló.
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 92 fĘ részesült. Az általános
iskolai tanulók 46.57 %-a veszi igénybe a napközis ellátást. Az iskolai intézményi étkeztetésen átlagosan 129 fĘ vesz részt. Az étkezĘk közül 62 fĘ volt jogosult normatív kedvezményre.
A gyermekjóléti szolgáltatás a társult önkormányzatok által létrehozott Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ szolgálat mĦködtetésével megoldott. A gyermekjóléti szolgálat eredményesen mĦködteti a jelzĘrendszert, személyes kapcsolattartás jellemzi. Rétság,
Bánk, Tolmács és Nógrádsáp községben Nemeskérié Iványi Dorottya családgondozó látja el
a gyermekjóléti feladatokat. (beszámolója az elĘzĘekben)
Nyilvántartásba vétel okai:
magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése
családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok
a család környezete, életviteli problémák
átmeneti gondozás
A jelzĘrendszer tagjaival a jegyzĘi gyámhatóság kapcsolata jónak minĘsíthetĘ. A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola és Gyermekjóléti szolgálattal alakult ki.
A jegyzĘi intézkedésre az esetek többségében a jelzĘrendszer tagjaival történĘ egyeztetések, és esetmegbeszélések után kerül sor. A Rétsági RendĘrkapitánysággal is hatékony az
együttmĦködés, ennek eredménye a gyorsabb és eredményesebb hatósági intézkedés.
JövĘre vonatkozó céljaink között szerepel a jelzĘrendszer eredményesebb mĦködése érdekében esetkonferenciák megtartása, melyek az adott eljárások gyorsabb és hatékonyabb
megoldását eredményeznék.

Rétság, 2011. május 08.
Jánosik Gabriella
szoc.gyámü.üi.
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Tanácsnoki vélemény a Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról címĦ elĘterjesztéshez
A 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 10. számú melléklete egyértelmĦen meghatározza,
hogy a május 31-ig megtárgyalandó, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról
szóló beszámolónak mi a tartalmi követelménye.
I. A települési önkormányzat által készítendĘ átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘk száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezĘkre vonatkozó általánosítható
adatok, elutasítások száma, fĘbb okai, önkormányzatot terhelĘ kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülĘkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, mĦködésének tapasztalata (alapellátásban részesülĘk száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben
levĘ várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzĘrendszer tagjaival való együttmĦködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggĘ tapasztalatok.
4. JegyzĘi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.
5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzĘi gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenĘrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzĘk mĦködését engedélyezĘ hatóság ellenĘrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása.
7. JövĘre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. elĘírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bĦnmegelĘzési program fĘbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bĦnelkövetĘk számának az
általuk elkövetett bĦncselekmények számának, a bĦnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmĦködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidĘs programok, drogprevenció stb.).
A képviselĘ-testület munkatervében is csak a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámoló szerepel, a Gyámhivatalé nem. Külön, önálló napirend keretében
is lehetne tárgyalni a Gyámhivatal mostanitól részletesebb, a feladatellátás minden területére és nem csak a tárgyi és személyi feltételek hiányára vonatkozó beszámolót.
A gyermekjóléti és jegyzĘi gyámügyi beszámoló néhány kivételtĘl eltekintve megfelel az
elĘírt tartalmi követelményeknek.
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Nem tartalmazza a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó
adatokat (tartalmi követelmények 5. pont), holott az év végi statisztika adatainak ismertetésével e kötelezettségnek is eleget lehetett volna tenni.
Nincs utalás arra, hogy a tavalyi évben a felügyeleti szervek ellenĘrizték-e a gyermekvédelmi, gyámügyi feladatok ellátását vagy sem, illetve ellenĘrzés esetén mit állapítottak meg.
BĦnmegelĘzési program létére utalás nincs, és nem említi az elĘterjesztés, hogy gyermekkorú, fiatalkorú bĦnelkövetĘk voltak-e, ha igen milyen számban, illetve mi volt a
bĦnelkövetés oka.

A gyermekjóléti jegyzĘi gyámügyi beszámolóban eltér a lakosság és a 0-18 éves korosztály
létszáma. A gyermekjóléti szolgálatnál a lakosság szám 2951 fĘ, a 18. év alattiak száma
528 fĘ, míg a jegyzĘi beszámolónál 2955 fĘ a lakosság száma és 570 fĘ a 0-18. éves korosztály létszáma. Egy napirend keretében tárgyalt beszámolóknál az egyezĘségre is kellene figyelni.
A Gyámhivatal beszámolója a személyi feltételek, tárgyi eszközök hiányát kiemelten hangsúlyozza, de egyébként véleményem szerint igen általános. Az iktatott ügyiratok számán
kívül más konkrét adatot nem tartalmaz, holott a gyámügyi statisztika adatainak bemutatásával jobban lehetne értékelni az általuk végzett, kétségtelenül igen nehéz munkát, és jobban megítélhetĘ lenne tevékenységük, mint a leggyakrabban alkalmazott jogszabályok
felsorolásával.
Megfogalmazott személyi és tárgyi feltételek hiánya, azok megszüntetése biztosan indokolt
lenne, de az önkormányzat anyagi helyzete az általuk javasoltak – adminisztrátor, biztonsági Ęr, hivatásos gondnokok juttatása, mobiltelefon - megvalósítását belátható idĘn belül
nem teszi lehetĘvé.
A Szociális Családgondozó Központ kialakítására vonatkozó javaslattal csak az erre vonatkozó felmérés adatainak ismeretében lehet érdemben foglalkozni. A felmérés adata alatt
értendĘ az is, hogy az igényeken túl a kialakítás, megvalósítás és fenntartás várható költségeit is mutassa be. EgyértelmĦ, hogy a családi napközire, illetĘleg idĘsek napközbeni
ellátására igényelhetĘ normatíva messze nem fedezi a mĦködés költségeit, illetve az épület
meghatározott feltételek szerinti kialakítása, berendezése is tetemes költséget igényel. A
településen korábban mĦködött idĘsek napközi otthonát érdektelenség miatt kellett megszüntetni. Jelen gazdasági helyzetben még egy, normatívával nem fedezett intézmény létrehozásának nincs létalapja.

Dr. Szájbely ErnĘ
tanácsnok
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A Tisztelt KépviselĘ-testület határozata alapján kiírt felhívásra a megadott határidĘig az
alábbi pályázatok érkeztek.
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pályázó megnevezése

Támogatás célja

Rétsági Árpád Egylet

Történelmi Militari és BĦnmegelĘzési Tábor
Általános Iskola SZMK
gyermeknapi rendezvényre
Városi Nyugdíjas Klub
2011.október 08-i szüreti rendezvény és bál
Szlovák Kisebbségi Önkor- Rétsági Nemzetiségi Nap
mányzat
Gyermek tánctalálkozó
KereplĘ Néptánc Egyesület
éves mĦködési kiadásokra
Cigány Kisebbségi Önkor- roma nap rendezésére
mányzat
Rétsági R.K.Plébánia
nyári nyitott napok
Összesen:

Igényelt támogatás összege
(Ft)
60.000
100.000
50.000
100.000
100.000
450.000
40-50.000
50.000
950-960.000

A 2011.évi költségvetésben civil szervezetek támogatására 350.000 Ft (nyári programok
150.000 Ft, és intézmények kulturális alapja: 200.000 Ft) szerepel.
A Pénzügyi csoport tájékoztatása szerint az elĘzĘ évi támogatások elszámolása megtörtént.
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ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

Az elmúlt öt év rendelkezésünkre álló támogatási adatai a következĘk:
Megnevezés
Rétsági Árpád Egylet
Általános Iskola SZMK

2006
60.000
20.000

2007
60.000
30.000

2008
60.000
----
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2009
60.000
----

2010
60.000
--------

Ft
Összesen
300.000
50.000
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Városi Nyugdíjas Klub
120.000
--Szlovák Kisebbségi Ön60.000
60.000
kormányzat
KereplĘ Néptánc Egyesü------------let
Cigány Kisebbségi Ön60.000
60.000
kormányzat
Rétsági R.K.Plébánia
50.000
50.000
Összesen
370.000 260.000

----75.000

50.000
75.000

50.000
--------

170.000
270.000

-----

-----

75.000

75.000

60.000

------

-------

180.000

80.000
275.000

75.000
260.000

------185.000

255.000
1.300.000

FELHÍVÁS
Rétság Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete 2011-ben is támogatni kívánja a településen mĦködĘ civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2011.évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel
pályázatot ír ki:
Pályázati feltételek:
azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelĘ tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elĘ;
a 2010. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával
egy idĘben elszámolnak,
rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a tagok létszámát, az elĘzĘ évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló
beszámolót
- az elĘzĘ év gazdálkodási tevékenységének számszerĦsített adatait (külön kitérve az
önkormányzati támogatás felhasználására)
- az elĘzĘ 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 2011. 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 határidĘn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támogatni.
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás rendjérĘl, határidejérĘl, a megállapodás megsértése szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség mĦködésének segítségét szolgálja, amelybĘl személyi jellegĦ kiadás
(bér és járulékai) nem finanszírozhatóak.
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 31. csütörtök 14.00 óra.
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2011.”
A benyújtott pályázatokról a képviselĘ-testület soron következĘ ülésén dönt.
A döntésrĘl a pályázókat írásban értesíti.
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.
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Jogszabályi háttér:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 8 § (5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervezĘdĘ közösségeinek a tevékenységét,
együttmĦködik e közösségekkel.
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
13/A. § (2) Az államháztartás alrendszereibĘl, továbbá az európai uniós forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezeteket, illetve magánszemélyeket számadási kötelezettség
terheli a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerĦ
felhasználásáról. A felhasználást és a számadást ellenĘrizni kell. Amennyiben a kedvezményezett az elĘírt számadási kötelezettségének határidĘben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások
jogszabálysértĘ vagy nem rendeltetésszerĦ felhasználása esetén a kedvezményezettet külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli.
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Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat

A képviselĘ-testület a civil szervezetek 2011.évi támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályázatokat megismerte . A 2011.évi költségvetésben a kulturális programokra tervezett
350.000 Ft elĘirányzat terhére a pályázó civilszervezeteket részére vissza nem térítendĘ
támogatást nyújt az alábbiak szerint:
x Rétsági Árpád Egylet részére a 2011.évi Történelmi Militari és BĦnmegelĘzési tábor
megszervezésére …………..Ft,
x Általános Iskola SZMK részére a 2011.évi gyermeknapi rendezvényre ……………Ft,
x Városi Nyugdíjas Klub részére a 2011.október 08-i szüreti rendezvény és bál rendezésére ……………::Ft,
x Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére a Rétsági Nemzetiségi Nap megrendezésének támogatására ……….::Ft, a Gyermek tánctalálkozó támogatására…….Ft,
x KereplĘ Néptánc Egyesület részére 2011.évi mĦködési kiadásaira ………….Ft,
x Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a 2011.évi roma nap megrendezéséhez
……….Ft,
x Rétsági R.K.Plébánia részére a 2011.évi nyári nyitott napok szervezésére ……..Ft
A támogatás felhasználását a pályázatban meghatározott, megállapodásban rögzített feladatokhoz kapcsolódó számla másolattal, a támogatási megállapodás szerint igazolni kell.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.
HatáridĘ: megállapodás megkötésére 2011………..
FelelĘs: elĘkészítésért Hutter Jánosné aljegyzĘ
Rétság, 2011. május 11.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

3. oldal a 4 oldalból

Civil szervezetek támogatása

2011.05.20. kt ülésére

Girasek Károly
Önkormányzati képviselĘ, tanácsnok
Tárgy: Tanácsnoki vélemény a kulturális alap elbírálásához
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A kulturális alap és a nyári rendezvények alapjából képzett közös költségvetési tétel felosztására kiírt pályázat beérkezett iratait a benyújtási határidĘt követĘ nap reggelén ellenjegyzéssel lezártam. A testületi elĘterjesztés készítésének kezdetekor nyitottuk ki az aljegyzĘ
asszonnyal, és vettük lajstromba.
A beérkezett pályázatokból is látható, hogy helyes volt a képviselĘ-testület döntése,
mely szerint nem egyenként a kérelmek beérkezése szerint ítélkezzen összegek biztosításáról, hanem pályázati keretben az összes igény felmérésének ismeretében. Ez nem csak azt
eredményezi, hogy nem kell 5-10 alkalommal tárgyalni, hanem azt is, hogy igazságosabban
lehet elosztani a rendelkezésre álló keretet. Látható a beérkezett pályázatokból, hogy az
elĘzĘ évek gyakorlata szerinti igények megjelentek.
A pályázatok határidĘben érkeztek és érvényesek. Két beadvány nem határozza meg
elég konkrétan a célt, ezek támogatása esetén a megállapodásban pontosítandó a támogatás konkrét formája.
Fontos rögzíteni, hogy ez a támogatási forma más forrásokból önállóan mĦködĘ szervezetek kezdeményezéseit hivatott kiegészítĘ támogatással segíteni. Nem célja teljes programokat finanszírozni. Erre az évek során eléggé megfogyatkozott keret amúgy sem elegendĘ.
Az összesen beérkezett 960 ezer forintnyi igény támogatását kell biztosítani 350 ezer forintnyi keretbĘl.
RögzíthetĘ, hogy az igények többsége megalapozott. A megjelölt célok valóban olyan kezdeményezések, amelyek támogatása indokolt, és az önkormányzat hozzájárulása nélkül
nehezebben lennének megvalósíthatók. Sajnálatos, hogy a bizottság, majd a képviselĘtestület a benyújtott igényeket a kérelmekben foglalt összeggel egyetlen esetben sem tudja
támogatni, hiszen erre nem nyújt fedezetet a költségvetésben tervezett keret. EbbĘl két dolog is következik. A következĘ évi költségvetés tervezésekor – a pénzügyi helyzet függvényében – indokolt megemelni a felosztható keretet. A másik, hogy jogos igényt megfogalmazó, de jelen keretbĘl teljesen nem támogatható tevékenységeket a mĦködési módok áttekintésével, a szükséges szervezési és pénzügyi döntések meghozatalával lehet a tevékenység
rangjához mérhetĘ helyzetbe hozni. Egészen konkrétan a KereplĘ Egyesület kérelmére gondolok. A lakossági fórumon megfogalmazottak szerint is a testület többsége elismeri, hogy
értékteremtĘ tevékenységük támogatást érdemel. Ugyanakkor az általuk táborozásra igényelt összeg teljesen kimerítené a mások számára is szükséges keretet, emmiatt nem teljesíthetĘ 100 %-osan. Indokolt a rétsági tánciskola mĦködési kereteit áttekinteni, és az önkormányzat által – eddig is nyújtott – különféle támogatási formákat összhangba hozva az oktatás és az egyesület finaszírozásáról egységes szerkezetben dönteni. Ezen döntés azonban
jelen napirendnek nem tárgya.
További megjegyzendĘ, hogy a támogatás kiegészítĘ jellegĦ és pénzbeli. Mindezek mellett
az igénylĘ, és az igényeket be nem nyújtó szervezetek számára is jelentĘs támogatást nyújt
az önkormányzat a rendezvények megvalósításához biztosított intézményi háttérrel, olykor
az iskola, leginkább a mĦvelĘdési központ szolgáltatási rendszerének nyújtásával.
Az elĘterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartom, és kérem a képviselĘ-társaimat érveim,
véleményem mérlegelésével a keret felosztásáról döntsenek.
Girasek Károly
tanácsnok
4. oldal a 4 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: Girasek Károly képviselĘ

ElĘterjesztĘ: Girasek Károly képviselĘ

Ügyvédi megbízás megszüntetése
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
Rétság Város Önkormányzata 77/2007 számú határozatával megbízta dr. Szabó Sándor
ügyvédet jogi szaktanácsadásra, havi bruttó 40 ezer forint megbízási díjjal. A megbízást a
képviselĘ-testület 8/2010 számú határozatával 2010. február 1-i hatállyal módosította a tiszteletdíj tekintetében, amelyet bruttó havi 80 ezer forintban állapított meg. A megállapodások
az elĘterjesztés mellékletét képezik.
A megállapodás 7. pontja szerint „a megbízási szerzĘdést bármelyik fél írásban, három hónapos felmondási idĘvel indoklás nélkül felmondhatja.” Ennek alapján kezdeményezem,
hogy a képviselĘ-testület a megbízási szerzĘdést - 2011. május 23. napjával kezdĘdĘen, a 3
hónapos felmondási idĘ figyelembe vételével- 2011. augusztus 23-i hatállyal mondja fel.
Kérem, hogy a képviselĘ-testület javaslatomat támogassa.
Rétság, 2011. május 11.
Girasek Károly
önkormányzati képviselĘ

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

77/2007.( VI.28.) számú határozat az ügyvédi megbízásról
8/2010. ( I.28.) .számú határozat a megállapodás módosítására.
Kapcsolódó jogszabályok:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
Ptk.
1998 évi tv. ügyvédi megbízásra vonatkozó részei.

1 oldal a 2 oldalból

Ügyvédi megbízás megszüntetése

3

2011.05.20. kt ülésére

Határozati javaslat
„A” változat:
…./2011. (V.20.) kt. határozat

A képviselĘ-testület megtárgyalta Girasek Károly egyéni képviselĘi indítványként benyújtott,
ügyvédi megbízási szerzĘdés felmondására vonatkozó elĘterjesztését, azt támogatja.
dr. Szabó Sándor ügyvéddel jogi tanácsadásra 2007. július 2.-án megkötött, 2010.február 1én módosított megbízási szerzĘdést, annak 7. pontjában foglaltak alapján 2011. május 23.
napjával kezdĘdĘ három hónapos felmondási idĘvel, 2011. augusztus 23-i hatállyal felmondja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozat érintett részére történĘ kézbesítésérĘl gondoskodjon.
HatáridĘ: 2011. május 23.
FelelĘs: Polgármester

„B” változat:
…./2011. (V.20.) kt. határozat
A képviselĘ-testület a benyújtott elĘterjesztést nem fogadja el. A dr. Szabó Sándor ügyvéddel kötött megbízási szerzĘdést nem mondja fel.

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

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2 oldal a 2 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Az elĘterjesztést készítette: aljegyzĘ

ElĘterjesztĘ: aljegyzĘ

Párhuzamos foglalkoztatás igénylése
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

A Polgármesteri Hivatalban a Pénzügyi csoportnál a pénzügyi elĘadói, az Építéshatósági
csoportnál az építésügyi elĘadói státuszon GYED/GYES idejére várható üresedés. Mindkét
munkakör esetében várhatóan 2011.augusztus elejétĘl számíthatunk a szabadságok kivételére, tehát június hónapban szükséges megkezdeni a betanítást.
A 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet 1. számú melléklete rendelkezik a helyi önkormányzat képviselĘ-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhetĘ) iskolai végzettségekrĘl és szakképesítésekrĘl. Ennek alapján:
Építésügyi igazgatási feladatok:
Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elĘkészítése kiemelt munkakörben alkalmazható, aki: az I. besorolási osztályban: Egyetemi vagy fĘiskolai szintĦ építészmérnöki,
építĘmérnöki (szerkezetépítĘ, magasépítĘ üzemmérnöki) szakképzettség, fĘiskolai szintĦ
településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékĦnek elismert végzettséggel rendelkezik.
Pénzügyi igazgatási feladatok A II. besorolási osztályban az alkalmazható, aki:
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzĘ- és szakstatisztikai
ügyintézĘ, banki ügyintézĘ, számítógép-kezelĘi és számítástechnikai szoftverüzemeltetĘi
szakképesítéssel rendelkezik.
Mindkét munkakörben elĘnyt jelentene a megfelelĘ gyakorlat, azonban az építéshatóság
esetében pályakezdĘ alkalmazása a csökkentett létszám mellett a szakszerĦ munkavégzés
érdekében kizárt.
A szükséges bérkeret növekményt pontosan nem tudjuk meghatározni, mivel ez a jelentkezĘ
köztisztviselĘ besorolásának függvénye. A párhuzamos foglalkoztatás dupla bérköltsége
legfeljebb 3 hónapig jelentkezik. Amennyiben azonos mutatókkal találunk szakembereket
mint a helyettesítettek, úgy a három havi többletköltség: 987.200 Ft.(ez a minimális összeg)
A pályázati kiírás nem kötelezĘ, elegendĘnek tartom a honlapon és a kábeltévén történĘ
megjelentetést.

1 oldal a 3 oldalból

Párhuzamos foglalkoztatás igénylése

2011.05.20. kt ülésére

Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy a zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében
a párhuzamos foglalkoztatásra vonatkozó javaslatot támogatni szíveskedjék!

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása ---------

-------
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Jogszabályi háttér: az 1. pontban részletezésre került.
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Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város KépviselĘ-testülete a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjánál a pénzügyi elĘadó tartós távollétének idejére (GYED/GYES) helyettesítés céljából 2011. június
01-tĘl engedélyezi 1 fĘ középfokú végzettségĦ köztisztviselĘ teljes munkaidĘben határozott idĘre történĘ alkalmazását. A 2011.évi költségvetési tartalék terhére a szükséges
munkabért és járulékait biztosítja. Felkéri az aljegyzĘt, hogy az elĘirányzat módosításra a
következĘ költségvetés módosításánál tegyen javaslatot.
FelelĘs: aljegyzĘ
HatáridĘ: azonnal

…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város KépviselĘ-testülete a Polgármesteri Hivatal építésügyi csoportjánál a építéshatósági elĘadó tartós távollétének idejére (GYED/GYES) helyettesítés céljából 2011.
június 01-tĘl engedélyezi 1 fĘ felsĘfokú végzettségĦ köztisztviselĘ teljes munkaidĘben határozott idĘre történĘ alkalmazását. A 2011.évi költségvetés tartalék terhére a szükséges
munkabért és járulékait biztosítja. Felkéri az aljegyzĘt, hogy az elĘirányzat módosításra a
következĘ költségvetés módosításánál tegyen javaslatot.
FelelĘs: aljegyzĘ
HatáridĘ: azonnal

Rétság, 2011. május 9.
Hutter Jánosné
aljegyzĘ
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2 oldal a 3 oldalból

Párhuzamos foglalkoztatás igénylése

2011.05.20. kt ülésére

Tanácsnoki vélemény a 2011.05.20-i testületi ülés elĘterjesztéseihez.

Párhuzamos foglalkoztatás igénylése
A kérés indokolt és a megfelelĘ felkészülést szolgálja, ezért feltétlenül tárgyalandó és megoldandó kérdés.
Tárgyalását javaslom.

2011.05.12
Majnik László
tanácsnok

3 oldal a 3 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita,aljegyzĘ

ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

KépviselĘi tiszteletdíj felajánlása
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
Dr. Katona ErnĘ alpolgármester 2011. évben – hasonlóan a korábbi évekhez – alpolgármesteri tiszteletdíját felajánlotta a Kölyöksziget Alapítványnak.
A felajánlás a költségvetés kiemelt elĘirányzatait érinti, ezért szükséges a testületi jóváhagyás.
Alpolgármester Úr havi tiszteletdíja 55.000 Ft, járulékköltsége 14.850 Ft. A költségvetés módosításakor a bérköltségek elĘirányzatát a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton éves szinten 660.000 Ft-tal, a járulékok elĘirányzatát 178.200 Ft-tal kell csökkenteni kell.
A 890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladaton a mĦködési célú pénzeszközátadás
civil szervezeteknek az átadott pénzeszközök elĘirányzatát pedig 833.200 Ft-tal indokolt
megemelni.
A Kölyöksziget Alapítvánnyal megállapodást kell kötni, a pénzeszköz átadással – hasonlóan
más civil szervezetekhez – el kell számolni.
Jávorka János képviselĘ úr május havi tiszteletdíját ajánlotta fel a KereplĘ Néptánc Együttes
javára. A havi tiszteletíj összege 50.000 Ft, járulékköltsége 13.500 Ft. A költségvetés módosításakor a bérköltségek elĘirányzatát a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton
éves szinten 50.000 Ft-tal, a járulékok elĘirányzatát 13.500 Ft-tal kell csökkenteni kell. A
890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladaton a mĦködési célú pénzeszközátadás
civil szervezeteknek az átadott pénzeszközök elĘirányzatát pedig 63.500 Ft-tal indokolt
megemelni.

Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az elĘerjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

1 oldal a 3 oldalból

KépviselĘi tiszteletdíj felajánlása
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ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása -------------
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Határozati javaslat
…./2011. (V.20.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Dr. Katona ErnĘ alpolgármester tiszteletdíj-felajánlásról készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület támogatja az alpolgármesteri tiszteletdíj felajánlását a Kölyöksziget Alapítványnak.
A pénzeszköz átadásról megállapodást kell kötni, melyben meg kell határozni a konkrét célokat. Az átadott pénzeszköz felhasználásával kell számolni.
A 2011. évi költségvetés soron következĘ módosításakor a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a bérelĘirányzatot 660.000 Ft-tal, a járulékok elĘirányzatát 178.200 Fttal csökkenteni kell. A 890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladaton a mĦködési
célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek az átadott pénzeszközök elĘirányzatát pedig
833.200 Ft-tal kell megemelni.
HatáridĘ: megállapodás megkötésére 2011. június 10
elĘirányzat módosításra: szöveg szerint
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester és
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetĘ

…./2011. (V.20.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Jávorka János képviselĘ tiszteletdíj-felajánlásról készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület támogatja a képviselĘi tiszteletdíj felajánlását a KereplĘ Néptánc Együttes részére.
A pénzeszköz átadásról megállapodást kell kötni, melyben meg kell határozni a konkrét célokat. Az átadott pénzeszköz felhasználásával kell számolni.
A 2011. évi költségvetés soron következĘ módosításakor a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a bérelĘirányzatot 50.000 Ft-tal, a járulékok elĘirányzatát 13.500 Ft-tal
csökkenteni kell. A 890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladaton a mĦködési célú
pénzeszközátadás civil szervezeteknek az átadott pénzeszközök elĘirányzatát pedig 63.500
Ft-tal kell megemelni.
HatáridĘ: megállapodás megkötésére 2011. június 10
elĘirányzat módosításra: szöveg szerint
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester és
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetĘ
Rétság, 2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2 oldal a 3 oldalból

KépviselĘi tiszteletdíj felajánlása

2011.05.20. kt ülésére

KépviselĘi tisztelet díj felajánlás.
Tisztelt KépviselĘ-testület!

A 2011 május havi képviselĘi tisztelet díjamat,
Egyesületnek.

felajánlom a KereplĘ Gyermek Néptánc

Kérem a tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy felajánlásomat támogatni szíveskedjen.

Rétság, 2011

május 12-n

Tisztelettel:

Jávorka János sk
képviselĘ

3 oldal a 3 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: aljegyzĘ

ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

Laktanya területén található építmények állagának dokumentálása
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2011. május 20-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
A képviselĘ-testület 276./2010.(X.28.) határozatában elrendelte a laktanya jelenlegi állapotának dokumentálását. A dokumentáció a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén
kerül bemutatásra.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
276./2010. (X.28.) kt. határozata

Tárgy: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatai a képviselĘ-testület számára
A képviselĘ-testület felkéri a JegyzĘt a Laktanya jelenlegi állapotának rögzítésére (dokumentálás, fényképezés videofelvétel)
FelelĘs: JegyzĘ
HatáridĘ: 2010.november 19.
--------.

3

Határozati javaslat
„A” változat:
…./2011. (V.20.) kt. határozat

A képviselĘ-testület megtárgyalta a Laktanya jelenlegi állapotának rögzítésére készült dokumentációt megismerte. Felkéri a Hivatalt az anyag archiválására és megĘrzésének biztosítására.
HatáridĘ: folyamatos
FelelĘs: aljegyzĘ

1 oldal a 2 oldalból

Laktanya állagának dokumentálása

2011.05.20. kt ülésére

„B” változat:
…./2011. (V.20.) kt. határozat
A képviselĘ-testület megtárgyalta a Laktanya jelenlegi állapotának rögzítésére készült dokumentációt megismerte. Felkéri a Hivatalt az anyag kiegészítésére a következĘ szempontok
szerint:…..
HatáridĘ: június 30.
FelelĘs: aljegyzĘ

Rétság, 2011. május 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
aljegyzĘ

2 oldal a 2 oldalból

