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

Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita pü.cs.vez. előterjeszti:Mezőfi Zoltán polgármester
EGYEZSÉGI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. december 4-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A mai napon érkezett meg a Balassagyarmati Törvényszék végzése, melyben 2012. december 12-ére, mint hitelezőt megidéz egyezségi tárgyalásra az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat adótartozásával kapcsolatban. Dr. Szabó Sándorral történt
egyeztetést után (ügyvéd úr az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat „fa”
képviselőjeként jár el) a következő tájékoztatást adom. Az egyezség tárgya a 2011. augusztus hóban tárgyalt ajánlat, mely szerint a vállalkozás két egyenlő részletben megfizetné a helyi adótartozásának 50 %-át. Tájékoztatása alapján a domináns hitelezőkkel
megállapodtak. Ha a kisebb hitelezőkkel közvetlenül nem sikerül megállapodni, akkor feléjük kényszer egyesség jön létre, gyakorlatilag a követelésükből nem realizálódik a későbbiekben bevétel. Amennyiben a Társulat folytatni tudja tevékenységét – ennek előkészületei
folynak – városunkban munkahelyeket tudna teremteni. Továbbra is lennének főállású dolgozói, ezen felül 70 fő közmunkás folyamatos foglalkoztatása szerepel üzleti terveiben.
A 2011. augusztus 26-i testületi ülésre készített előterjesztést, a jegyzőkönyv ide vonatkozó
kivonatát és határozatát 3. pontban részletezem.
A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását, hogy alakítsuk ki azt
az álláspontot, melyet az egyezségi tárgyaláson kell képviseljek. Amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy más képviselőt bíz meg a tárgyaláson való részvételre, kérem, hogy
a képviselőt kijelölni szíveskedjen.
2. Jogszabályi hivatkozások
Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
3. Előzmények, különösen a témában hozott döntések
2011. augusztusi előterjesztés:
Dr. Szabó Sándor ügyvéd az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat tulajdonosi közössége nevében megkereséssel fordult hozzánk, helyi adóval kapcsolatos egyezség tárgyában.
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A Társulat felszámolása 2009. évtől tart. Ügyvéd úr nyilatkozata alapján a felszámolás során követelésünk forrás hiányában nem kerülhet még részben sem kielégítésre.
Az egyezségi ajánlat tartalma szerint, ha hozzájárulnunk a felszámolási eljárás megszüntetéséhez, akkor a Társulat vállalná a tőketartozás 25 %-nak a felszámolás megszűntetéséről
szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belüli, majd újabb 25 %ának felszámolás befejezését követő egy éven belüli megfizetését. A hátralékból így 251
eFt körüli összeghez juthat az önkormányzat. Kérik továbbá a felhalmozódott késedelmi
pótlék elengedését. A felszámolási eljárás megszüntetését követően a Társulat tovább
tudná folytatni tevékenységét.
A felszámolásról szóló bírósági értesítés kelte 2009. október 1. A felszámoláshoz 2009. október 7-én kelt bejelentésünkkel csatlakoztunk. Az Ügyvéd Úr által közölt összeg a 2009.
évi hátralékot tartalmazza. A bejelentést követően felszámoló részére küldtük meg az adóíveket.
Az adózó 2008. évig rendezte adótartozását. A bejelentett adóhátralék 2009. évben keletkezett. A mai napon az adózó tartozása 773.100 Ft építményadó, 172.174 Ft pótlék és
12.474 Ft talajterhelési díj. A helyi iparűzési adó túlfizetés és a gépjárműadó tartozás átvezetéssel rendezhető.
Az egyezség során figyelembe kell venni, hogy a felszámolási eljárás csak akkor kerül
megszűntetésre, ha valamennyi, a felszámoláshoz csatlakozott bejelentő visszavonja igényét. Erre vonatkozó információnk nincs.
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a felszámolás bejezését követően a Társulatnak új
adófizetési kötelezettsége is keletkezik majd, mely összegeket a hátralékkal együtt kell fizetni. Amennyiben az egyezség létrejöttét követően sem rendezi tartozását az adózó, akkor
elveszítettük azt a lehetőséget, hogy éltünk az adóhátralékok behajtása érdekében teendő
törvényi kötelezettségünkkel.
Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha elfogadjuk az egyezséget és a vállalkozás
az ajánlatban szereplő összegeket megfizeti, az önkormányzat hozzájut 251 eFt adóbevételhez.
Kivonat a 2011. augusztus 26-i testületi ülés jegyzőkönyvéből
11./ Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat „F.A.” egyezségi ajánlata
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: dr. Szabó Sándor ügyvéd úr az Ipolymenti Vízgazdálkodási
és Talajvédelmi Társulás tulajdonosi közössége nevében megkereséssel fordult hozzánk,
helyi adóval kapcsolatos egyezség tárgyában.
A társulás felszámolása 2009. évtől tart. Ügyvéd úr nyilatkozata alapján a felszámolás során követelésünk forrás hiányában nem kerülhet még részben sem kielégítésre. Ha hozzájárulnánk a felszámolási eljárás megszüntetéséhez, akkor a társulat vállalná a tőketartozás
25 %-ának a felszámolás megszüntetéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedése
után 60 napon belüli, majd újabb 25 %-ának felszámolás befejezését követő egy éven belüli megfizetését. Kérik továbbá a felhalmozódott késedelmi pótlék elengedését. Valamennyi
felszámolást bejelentőnek vissza kell vonnia az igényét, a felszámolási eljárás csak akkor
kerülhet megszüntetésre. Figyelembe kell venni, hogy a felszámolás befejezését követően
a Társulatnak új adófizetési kötelezettsége is keletkezik majd, mely összegeket a hátralékkal együtt kell fizetni.
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Amennyiben az egyezség létrejöttét követően sem rendezi tartozását az adózó, akkor elveszítjük azt a lehetőséget, hogy éltünk az adóhátralékok behajtása érdekében teendő törvényi kötelezettségünkkel. Hozzászólás volt, nincs garancia a fizetésre. Ha az eljárásból kikerülünk, esélyünk sincs. Elhangzott továbbá, hogy a Társulat még tavaly is komoly bevételekre tett szert, ha szándékuk lett volna, fizették volna tartozásukat. A bizottság a határozati
javaslatok közül a „B” változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, miszerint az
egyezségre szóló ajánlatot nem fogadjuk el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Figyelmetekbe ajánlom, - bár értem a dilemmákat – én mégiscsak támogatnám az elfogadást, hiszen ez egy felszámolás alatt lévő cég. Ha ebbe az
egyezségbe nem megyünk bele, ezt a pénzt nem fogjuk látni. Nem tudom, mekkora lehetőség van az alkudozásra, patrióta gesztusnak érzem a cég vezetésétől az ajánlatot. A felszámolás alatti cégek nem szoktak fizetni.
Dr. Szájbely Ernő: Nagy dilemma, nem tudjuk hány szervezet van rajtunk kívül. Ha most
elutasítjuk, nem zárja ki, ha az összes résztvevő igényét visszavonja, és utolsóként maradunk, megint más a helyzet.
Girasek Károly képviselő: Lehet tárgyalásokat folytatni, de most erről kell dönteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az egyezségi ajánlattal kapcsolatos
határozati javaslat „B” változatát.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta alábbi határozatát:
222/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat „f.a.”egyezségi ajánlatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a felszámolási eljárás megszüntetésére vonatkozó ajánlatot nem fogadja el, mivel nem látja biztosítottnak, hogy valamennyi felszámolásba becsatlakozott jogi
személy visszavonja a felszámolási kérelmét. A társulás mérleghelyzete alapján a felszámolási eljárás megszüntetése esetén sem látja biztosítottnak a felajánlott kétszer 25 %
adótartozás megfizetését.
Határidő: értesítés megküldésre 2011. szeptember 1.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
4. Határozati javaslatok
./2012.( XII.04.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat „f.a.”egyezségi ajánlatáról készített előterjesztést.
„A” változat
A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a domináns hitelezőkkel pozitív egyezségi
megállapodás született – az egyezséget elfogadja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az egyezségi tárgyaláson nyilatkozzon, hogy az Ipolymenti Vízgazdálkodási
és Talajvédelmi Társulat adótartozás felét két egyenlő részben megfizetheti.
Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
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„B” változat
A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a domináns hitelezőkkel pozitív egyezségi
megállapodás született – a Társulattal egyezséget kíván kötni. Az egyezségi tárgyaláson
más hitelezőkkel azonos arányban, a tartozás 75 %-nak megfizetését kell kezdeményezni.
Hozzájárul, hogy a tartozást a Társulat három egyenlő részben fizesse meg.
Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
„C” változat
A Képviselő-testület nem kívánja módosítani a 222/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozatát.
Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2012. december 01.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Polgárőr Egyesület 2011. évben pályázatot nyújtott be civil, non-profit szervezetek műszaki fejlesztésének támogatása témakörben, térfigyelő kamera rendszer megvalósítására.
A pályázatot az Egyesület elnyerte.
A térfigyelő kamerákból 3 db az önkormányzat tulajdonában lévő középületek homlokfalaira
van tervezve. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hiánypótlásban kéri a megvalósításhoz a tulajdonosok hozzájárulását a kamerák elhelyezésére, és annak 5 évig tartó működésére.
A kamerák tervezett elhelyezése:

-

1 db Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár homlokfala
1 db Rétság Városi Polgármesteri Hivatal homlokfala
1 db Rétsági Általános Iskola homlokfala
A Rétsági Polgárőr Egyesület tisztelettel kéri a Képviselő-testületet, hogy a kamerák önkormányzat tulajdonában lévő épületeken történő elhelyezéséhez hozzájárulni szíveskedjen. A nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

182/2012. (VIII.31.) sz. Kt. határozata
Tárgy: Helyiség használati kérelem
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőr
Egyesület tartós helyiségbiztosítási kérelmét, az támogatja. A Rétság Város
Önkormányzat tulajdonában, a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő, Rétság
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Rákóczi út 20. szám alatti épületében, a földszint 012. számú helyiséget határozatlan időre, térítésmentesen a Polgárőr Egyesület részére, térfigyelő kamerarendszer központjának biztosítása céljára használatba adja. A térítésmentes
használatra vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.
Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, Hutter Jánosné jegyzőt a használatra vonatkozó, az előterjesztéshez mellékelt megállapodás aláírására.
Felelős: szöveg szerint
Határidő: 2012.szeptember 03.
3

Jogszabályi háttér
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
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Határozati javaslat
./2012.( XII. 04.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület
térfigyelő kamerák középületeken történő elhelyezésére vonatkozó kérelmet, azt támogatja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a Hozzájáruló Nyilatkozat aláírására.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Rétság, 2012. november 30.
Jávorka János
képviselő
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző
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1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!

A december havi cafetéria szolgáltatás biztosítását kérem az Általános
Iskola dolgozói számára.
Indokaim a következőek:
1. A 2012-es évre elfogadott költségvetésünk tartalmazza mind a pedagógusok, mind az egyéb alkalmazottak számára 12 hónapra a cafetéria ellátmányt. Ezt az előző évben is megkaptuk decemberben, nem a következő
(2012. év) januárjában került megrendelésre.
2. A T/8888. számú, már elfogadott törvényjavaslat a köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről 20. § rendelkezése alapján
„(1) 2013. január 1-jétől a 7. § és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatotti
állományába tartozó személyek 2012 decemberére járó illetményének,
munkabérének és egyéb járandóságának, valamint azok közterhének
megfizetése – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Központ feladata.
(2) 2013. január 1-jétől a 7.§ és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatotti állományába tartozó technikai dolgozók 2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint azok közterhének
megfizetése a települési önkormányzat feladata.
(3) Az (1) bekezdés szerinti személyek után járó bérkompenzáció fedezetét az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetének terhére biztosítja.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti személyek természetes személyazonosító adatait a megállapodásban kell meghatározni. A megállapodásban
meghatározott személyek körében bekövetkező változás esetén a
2012 decemberére járó illetmény, munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi
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rendezése a Központ és a települési önkormányzat között közvetlenül történik.
21. §
(1) A 20. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyek 2012 decemberére járó illetmény, munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhei
megfizetéséhez a Központ 2013 januárjára - 2013 március havi visszapótlással- a kincstártól támogatási keret-előrehozást igényelhet külön indoklás nélkül.
(2) A 20. § 81) bekezdése szerinti személyek 2012 decemberére járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága után fizetendő közteher megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében- a kincstár adatszolgáltatása alapján- a Központ által 2013. január 18-ai értéknappal fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet meghatározása az intézmény által a 20. § (1) bekezdése szerinti személyek részére
2012 decemberében ténylegesen megfizetett társadalombiztosítási ellátás
figyelembevételével történik.
(3) A Központ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének elmulasztása esetén a fedezetet 2013. január 21-ét követően a kincstár a Központ előirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, felhatalmazó levél
nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be. A megfizetési késedelemből eredő pótlékok a Központot terhelik.
(4) Ha az intézmény illetményszámfejtése 2012. december 31-én
a) a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási és a
befizetési kötelezettséget a kincstár vagy a kincstárnak az intézmény
székhelye szerint illetékes területi szerve adószámán,
b) nem a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási
köztelezettséget a települési önkormányzat, a befizetési kötelezettséget az
intézmény adatszolgáltatása alapján a kincstár az intézmény adószámán
teljesíti az állami adóhatóság felé.
(5) A kincstár technikai adószámán 2012. december 31-én nyilvántartott
intézmény Központ általi átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából
jogutódlásnak tekintendő.”
Kérem az Általános Iskola számára még ebben a hónapban a
cafeteria biztosítását, ahogy arról az elfogadott eredeti költségvetés
is rendelkezik.
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
---3) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (XII.04.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola
igazgatójának kérelmét és az Általános Iskola dolgozói részére a 2012.évi költségvetésben meghatározott december havi cafetéria keretet biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a utalványok megrendelésére és kiadására intézkedjék.
2

Igazgatói kérelem

2012.12.04-i kt.ülésre

Felelős:Hutter Jánosné jegyző
Határidő: 2012.12.30.

/2012. (XII.04.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskolában
igazgatójának kérelmét azonban az Általános Iskola dolgozói részére a 2012.évi költségvetésben meghatározott december havi cafetéria keretet biztosítani nem tudja.

Rétság, 2012. november 30.
Borosné Gellai Katalin
igazgató
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Előterjesztést készítette : Hutter Jánosné jegyző
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁRÓL
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (2645 Nagyoroszi Ady Endre
u.17.) megkereste önkormányzatunkat, hogy a gyermekvédelmi és szociális alapfeladatok
keretében ellátott gyermekjóléti és családsegítő feladatok 2013.évi ellátására tegyük meg
szándéknyilatkozatunkat.
A hatályos szabályozás alapján 2012.december 31. napjával a társulások a törvény erejénél fogva megszűnnek, illetve 2013.június 30-ig lehetőség van a társulások átalakítására az új szabályozásnak megfelelően.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik a helyi
önkormányzatok társulásairól. A 2013.január 01-én hatályba lépő szabályozás szerint:
89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával
lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
Az ugyancsak 2013.január 01-én hatályba lépő átmeneti rendelkezések között a következő megfogalmazás szerepel:
” 146. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően
módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.„
Az új szabályozás alapján javasolt, hogy a képviselő-testület szándéknyilatkozatban fejezze ki társulási szándékát.

1 oldal a 2 oldalból

Szándéknyilatkozat

2012.12.04. kt ülésére

2

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

3

Jogszabályi háttér
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól az 1-es pontban részletezve.

4

Határozati javaslat
./2012.( XII.04.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon szándéknyilatkozatát fejezi ki, hogy
2013-tól továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti Családsegítő Szolgálat (2645 Nagyoroszi Ady Endre út 17) által kívánja ellátni az önkormányzat területén a gyermekjóléti és
családsegítő alapfeladatokat.
A z előterjesztés mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására felkéri a polgármestert.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határid: 2012.december 05.

Rétság, 2012. december 01.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a 2013-es évre is meghirdette a Bursa Hungaria Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázatát. A Képviselő-testület döntött a pályázathoz való csatlakozásról.
A pályázatok benyújtási határideje 2011.november 23 napja volt.
A közzétett pályázati felhívásra 16 "A" típusú pályázat került benyújtásra. Minden benyújtott pályázat érvényes, a pályázók csatolták a kötelező mellékleteket. "B " típusú pályázat nem érkezett.
A csatolt melléklet tartalmazza a pályázók adatait, valamint az értékelési pontrendszer szerinti besorolást. A minimum összeget 3000 Ft-ban javaslom megállapítani, a pontértéket pedig 300-ban.
Az előterjesztés alapján minden pályázó részesül támogatásban.
A szociális rászorultságot a pályázónak indokolnia kellett, melynek a többség eleget tett. A pályázatok elbírálásánál kizárólag a szociális helyzet vehető figyelembe.
A szociális helyzetet az igazolt egy főre eső jövedelmen kívül befolyásolja a családon belüli munkanélküliség, az egyedül álló szülő, tartós betegség, tanulmányokat folytató testvér.
A rászorultság megállapításánál az 1 főre eső jövedelmen kívül egyéb körülményeket – egyedül álló szülő, árva, félárva, családban előforduló tartós betegség, munkanélküliség, több tanuló gyermek
- is indokolt figyelembe venni.
Az "A" típusú ösztöndíj 10 hónapra, 2013. március 1.-től a következő év februárjáig kerül megállapításra.
Az önkormányzatnak bírálati döntését 2012.december 17-ig kell meghozni.
Jelen pályázat kifizetései 2013-as költségvetést terhelik.

2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2012. (X.27.) számú Kt. határozata

Tárgya: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozza:

1 oldal a 3 oldalból

1. Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben rögzíti.
4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozat
aláírására.

3

Jogszabályi háttér:
Felsőoktatásról szóló 2005.évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51./2007.(III.26.) Korm. rendelet

4

Határozati javaslat
./2012.(XII.4.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

BURSA "A"
A döntés előtt személysiégi jogok okán a javaslat nyilvánosan nem szerepel
Összesen

59400

Felelős: Tömör Józsefné aljegyző a Támogatáskezelő, valamint a pályázók értesítésére
Vargáné Fodor Rita a kifizetésre
Határidő: 2012. december 17. pályázók értesítésre
2012. december 21. Támogatáskezelő értesítésére
2013. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére
2013. augusztus 31. támogatás második 5 havi összegének kifizetésére
Tömör Józsefné
aljegyző
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A járási hivatalok, illetve a kormányablakok kialakításával kapcsolatos személyi állomány
kiválogatása megtörtént.
Rétság Város Polgármesteri Hivatalától 6 fő jelentkezett kormányablak ügyintézőnek,
melyből 4 fő okmányirodai ügyintéző. A kiválasztás részét képező személyes interjún
mindannyian részt vettek és kitöltötték a jelentkezés alapját képező tesztet is. A 6 főből 1
fő nem kapott visszaigazolást, 2 fő pedig nem kíván a továbbiakban kormányablak ügyintézőként dolgozni.
A 148/2012.(VII.06.) Kormány rendeletben foglaltak szerint továbbképzési megállapodást
kell kötni a kiválasztott köztisztviselőkkel. A megállapodás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a köztisztviselő és a munkáltató között jön létre. A három okmányirodai ügyintéző részére kötelező a tanfolyam elvégzése a további feladatellátáshoz.
A munkáltató részéről (jegyző) a kötelezettségvállalás arra terjed ki, hogy a köztisztviselő
képzési kötelezettségeit a munkavégzés feltételeinek körében támogatja.
A dolgozók 2013.január 01-től a rétsági járási hivatal alkalmazásába kerülnek a már aláírt
megállapodás alapján.
A képzés feltehetően csak 2013-ban indul el, azonban a szerződéskötés határidejéig
2012.december 06-ig, a jelenlegi munkáltató tudja jegyezni a megállapodást.
A Nógrád Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés megerősítette, hogy a szóban forgó dolgozók esetében 2013-tól a munkáltató személyében történő változás miatt a továbbképzési megállapodást, mint jogutód veszik át a dolgozóval személyi anyagával
együtt. A továbbképzési megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.

2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
A képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi megállapodás,
szerződés, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően írható alá.

3

Jogszabályi háttér
148/2012.(VII.06.) Korm. rendelet a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól:

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztató továbbképzési megállapodásról

2012.12.04. kt ülésére

10. §(1) A kiválasztási eljáráson megfelelt közszolgálati tisztviselővel - a munkáltatója beleegyezésével - az NKE továbbképzési megállapodást köthet a 11. § (1) bekezdés szerinti
kormányablak ügyintézői képesítés megszerzésére, valamint a 11. § (4) bekezdés szerinti
munkába illesztő képzés elvégzésére.
(2)A továbbképzési megállapodás keretében a közszolgálati tisztviselő:
a)vállalja, hogy folyamatosan részt vesz a képzésben és teljesíti az előírt képzési követelményeket,
b) vállalja, hogy a képzés sikeres elvégzését követő egy éven belül a kormányhivatal által
részére felajánlott kormányablak ügyintézői álláshelyet elfogadja, feltéve, hogy az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje
naponta a két órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő személynél a másfél órát nem haladja
meg,
c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait és a vizsga teljesítésével
összefüggő adatait a képzés- és a vizsgaszervező kezelje,
d) vállalja, hogy munkáltatójával fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyát vagy közszolgálati jogviszonyát a képzés sikeres elvégzését követő két éven belül nem szünteti meg lemondással,
e) vállalja, hogy az a)-d) pontokban foglalt kötelezettségei neki felróható megszegése esetén
a képzés költségét az NKE részére megtéríti.
(3) A továbbképzési megállapodás keretében az NKE vállalja, hogy a képzés költségét a
kormányablak ügyintézők képzése ÁROP projekt terhére biztosítja.
(4) A továbbképzési megállapodásra egyebekben a Kttv. 82. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
„82 §(6) A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a tanulmányi szerződésből származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.”
4

Határozati javaslat
/2012.( XII.04.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2012.(VII.06.) Kormány rendeletben foglaltak alapján készített továbbképzési megállapodást megismerte, és a jegyző tájékoztatását a továbbképzési megállapodás megkötéséről elfogadja.
Rétság, 2012. november 30.
Hutter Jánosné
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást
a kintlévőségekről.
Az előterjesztésben a 2012. október 31-i és a 2012. november 29-i állapot kerül bemutatásra. A
2012. november 29-i állapot még változhat. Bankkivonatainkat folyamatosan dolgozzuk fel, ugyanakkor a postai befizetések számlára érkezése, könyvelése közel két hetes eltérést is okozhat
(könyvelés állapota október 23, postai befizetések beérkezése október 20.).
Közterület használat: 2012. október 31-i állapot szerint 130.425 Ft, 2012.11.29-i állapot szerint
146.625 Ft. A Piac téri közterület használók közül 1 fő jelezte, hogy rendezni kívánja 59.625 Ft-os
tartozását. A postai csekket elvitte, a bevétel azonban még számlánkon nem jelent meg. Egy fő
kérte, hogy a közterület használatot csak addig kelljen neki fizetnie, ameddig nyitva volt az üzlete.
Álláspontjában a használat megszűntetés időpontjának ő nem a birtokba adást tekinti, hanem a
bevételszerzés utolsó napját.
Lakbértartozások: 2012. október 31-i állapot szerint 41.901 Ft volt a követelés állomány. Ekkor
egy bérlő egy éves tartozását rendezte. A mai állapot szerinti állomány 51.281 Ft. Három bérlőnek
van tartozása, egy főnek egy havi, egy főnek három havi, egy családnak hat havi a tartozása.
Orvosi ügyelet: továbbra is nagyon kritikus a fizetési morál. Az önkormányzatok a bérek kifizetését követően már szabad folyószámla hitelkerettel sem rendelkeznek. Borsosberény tartozása 5
hónap, Nógrád tartozása 5 hónap, Diósjenő tartozása 2 hónap (ő az előző két havi tartozásból egy
havit kifizetett, de közben kiszámlázásra került a következő havi rész is), Romhány egy havi díjjal
tartozik (az elmúlt hónapban fennálló 2 havi tartozását rendezte), Szendehely két havi, Szente 5
havi, Felsőpetény két havi, Nőtincs két havi, Ősagárd 2 havi díjjal tartozik. Három település kért
ÖNHIKI pályázathoz igazolást. Jelenleg még nincs döntés a szeptember 10-i és a november 5-i
határidőkre benyújtott pályázatok bírálatáról. Az NGM-ben tartott polgármesteri tájékoztatón elhangzottak szerint mindkét fordulóban döntés 2012. december 8-án várható és valamennyi pályázó az igényelt összeg 100 %-át meg fogja kapni. Követelésállományunk 984.409 Ft.
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számláza miatt 10 partner 136.154 Ft-tal tartozik. Ebből
egy bérleti díj tartozás már az előző hónapban is fennállt.
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Adóhátralékok
Adótartozások
2012. október 31.
Tartozás eFt-ban
Építményadó (26 adós)
Kommunális adó (294 adós)
Iparűzési adó (110 adós)
Gépjárműadó (343 adós)
Talajterhelési díj (16 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
26 748
1 029
6 821
23
24 281
221
8 813
26
365
23
67 028

Tartozás eFt-ban
Építményadó (26 adós)
Kommunális adó (280 adós)
Iparűzési adó (103 adós)
Gépjárműadó (336 adós)
Talajterhelési díj (16 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
26.748
1 029
6.624
24
23.122
224
8.708
26
365
23
65.567

A követelésállomány 1.461 eFt-tal, a hátralékosok száma 28 adózóval csökkent. csökkent. A helyi
adók könyvelésére is vonatkozik, a bevezető részben leírt tájékoztató. Tehát a tényleges havi zárás még nem történt meg. Adószámláinkon a mai napon a következő egyenlegek mutatkoznak:
- Építményadó 415 eFt
- Kommunális adó 668 eFt
- Helyi iparűzési adó 808 eFt
- Késedelmi pótlék 370 eFt
- Talajterhelési díj 71 eFt
- Gépjárműadó 595 eFt
Összesen: 2.927 eFt, mely összeg tartalmaz lejárt esedékességű tartozás megfizetését, de
a folyamatos feldolgozás miatt előírt határidős befizetést is.
A tartozások csökkentése érdekében a fizetési felszólításokon kívül éltünk a gépjárművek forgalomból történő kitiltás lehetőségével, azonnali beszedési megbízás benyújtásával. Jelentős menynyiségű tatozást adtunk át a közelmúltban végrehajtásra. Ennek eredményéről folyamatosan tájékoztatást adok. Néhány esetben a hátralékot felhalmozó adózó élt a részletfizetés kérés lehetőségével. Részükre az adózás rendjéről szóló törvény előírásait betartva biztosítjuk a fizetési kedvezmény lehetőségét.
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat. Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról. Az utolsó értesítés szerint 25 fő
tartozik 1.833 eFt-tal (lejárt esedékességű tartozás). A tartozások állománya 32 Ft és 356:301 Ft
közötti követeléseket tartalmaz. Amennyiben a futamidő végéig mindenki megfizeti tartozását,
4.416 eFt megtérülése várható. A nyilvántartás néhány esetben túlfizetést is tartalmaz, melyek
nagyságrendje elhanyagolható.
Étkezési térítési díjak: A kimutatások vezetése az élelmezésvezető feladata. A napokban rákérdeztünk a tartozások összegére. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy vannak többen, akik régóta, magas összeggel tartoznak. Mivel az előterjesztés készítésekor a névsor nem áll rendelkezésre, az
ülésen élni kívánunk a szóbeli kiegészítés lehetőségével és pontos tájékoztatást adunk az e jogcímen nyilvántartott követelés állományról.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen.
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Határozati javaslatok
./2012.( XII.04.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a
jogszabályokban rögzített lehetőséget figyelembe vétele mellett - aktív közreműködést és
számokban kimutatható eredményes munkát vár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2012. november 30.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző
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