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RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
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Egyszerű többség
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1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A rendőrségi törvényben foglalt kötelezettségnek megfelelően a rétsági Rendőrkapitányság parancsnoka elkészítette a 2012.évről szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

40/2012. (III.23.) sz. Kt. határozata
Tárgy: Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2011.évi tevékenységről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel megismerte és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az
elvégzett munkájukkal kapcsolatban elismerését fejezi ki.
3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
1994.évi XXXIV. tv. a rendőrségről 8.§.(4.) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese
évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról.
(5) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat.

1 oldal a 2 oldalból
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4) HATÁROZATI JAVASLAT
„A”

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2011.évi tevékenységről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel megismerte és elfogadja. Az elvégzett munkájukkal kapcsolatban elismerését fejezi ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.március 31.
„B”

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2011.évi tevékenységről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte. A beszámolót az alábbiak szerinti kiegészítésre visszaadja. Kiegészítések: …..
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.március 31.
Rétság, 2012. március 11.
Ferencsik Raymond sk.
r.alezredes, rendőrkapitány

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

Tömör Józsefné
jegyző
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Rétsági sportegyesületek 2013. évi támogatásának megállapítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
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1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. február 22-i ülésén döntött a rétsági sportegyesületek
támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megjelent a honlapon, a hirdetőtáblán, kábeltévén, valamint a Hangadó helyi lapban.
A pályázati kiírásra az alább felsorolt és részletezett pályázatok érkeztek.
A Rétsági Árpád Egylet, a Városi Sport Egyesület, valamint a Rétsági JUDO Klub által benyújtott pályázatok a pályázati kiírásnak megfelelnek. A Főnix ASE nem csatolta a bírósági
bejegyzést igazoló dokumentumot, azonban mellékelte a kivonat megkérésére vonatkozó
feladóvevényt. A Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club jelenleg budapesti székhellyel rendelkezik, de már kérte az illetékes hatóságtól a székhely módosítását.
A pályázat benyújtási határidejéig nem érkezett meg a változás rögzítését igazoló irat. Pályázatában kérte ennek figyelembe vételét az elbírálás során.
A 2012. évi támogatás összegével a pályázók elszámoltak.
A 2013. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatására tervezett összeg mns. egyéb
sporttámogatás szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt
Szakfeladatszám: 890301
A Tisztelt Képviselő-testület 17/2013. (I.25.) sz. kt. határozatával a Városi Sport Egyesület
részére 350.000 Ft előleget biztosított a 2013. évi sporttámogatás terhére.
támogatási cél
biztosítási díj, tagsági, nevezési
igazolási, utazási költségek,serlegek
érmek, lőlapok vásárlása,lőszerek,
nyílvesszők, építési anyagok bírói
díjak stb.
Városi Sport Egyesület
területi
besorolásuk részvételi díjak, utazási költség, felalapján: 3.500 000Ft
szerelés, energia költség,karbantartás
stb.
Főnix ASE
1.034.000 Ft
tornaterem bérlet, útiköltség, rendezvények
Rétsági JUDO Klub
1.450.000 Ft
útiköltség, nevezések, tagsági díjak,
edzőtábor, terembérlet, versenyek
Magyar Alternatív Ifjúsá- 200.000 Ft
Motoros ruházat, sportorvosi költség,
Rétsági Árpád Egylet

Támogatási összeg
1.000.000 Ft

1 oldal a 6 oldalból
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gi Szabadidő és Motorsport Club

üzemanyag, rendezvény szervezése

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
30/2013. (II.22.) számú Kt. Határozata

-

-

-

A Képviselő-testület megtárgyalta a sporttámogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2013.évi költségvetésébe tervezett
sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.
Pályázati feltételek:
azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
nonprofit szervezetnek minősülnek
a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.
egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben
elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az
önkormányzati támogatás felhasználására)
az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
az egyesület pénzintézeti számla számát,
a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 08.
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi
u.20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2013.”
A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt.
A megelőző évek támogatási összegei az alábbi táblázatban:

Megnevezés
Árpád Sport Egyesület
Városi Sport Egyesület
Rétsági Judo Klub
Főnix
Asztalitenisz
Sportegyesület
Extrém
Légisport
Egyesület
Szondi Sportlövő és Paint
Ball egyesület
Általános Iskolai Sportkör
Összesen:

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

900
2.000
300
--------

1.500
2.000
500
500

1.200
2.800
450.
950.

1.000
2.000
475
925

820
2.000
450
830

900
2.800
500
----

700
2.800
400
300

--------

100

100.

---------

100

-----

-----

--------

100

---------

---------

-----

-----

------3.200

800
5.500

--------------5.500

------4.400

------4.200

---4.200

----4.200

17/2013. (I.25.) számú Kt. határozata
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Sportegyesület
350.000 Ft-os előlegfolyósítási kérelmét, azt támogatja.
Az előleg összegéről külön megállapodást nem kíván kötni a Képviselő-testület, azt az éves
támogatási összegről készített dokumentumban kell figyelembe venni.
3) JOGSZABÁLYI ALAPOK
2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról: 6. § a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt
10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály
nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges
13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
15. sport, ifjúsági ügyek
4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 30/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Árpád Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte és az egyesület részére 2013.évi működésének támogatására 2013.évi költségvetés mns. egyéb sporttámogatás
szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 30/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Városi Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte és az egyesület részére 2013.évi működésének támogatására 2013.évi költségvetés mns. egyéb sporttámogatás
szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 30/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Rétsági Judo Klub támogatási kérelmét megismerte és az egyesület részére
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2013.évi működésének támogatására 2013.évi költségvetés mns. egyéb sporttámogatás
szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 30/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Főnix Asztalitenisz Sportegyesület támogatási kérelmét megismerte és az
egyesület részére 2013.évi működésének támogatására 2013.évi költségvetés mns. egyéb
sporttámogatás szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére
…………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 30/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club támogatási kérelmét
megismerte és az egyesület részére 2013.évi működésének támogatására 2013.évi költségvetés mns. egyéb sporttámogatás szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.
Rétság, 2012. március 12.
Tömör Józsefné
jegyző

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Az
előterjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási szándékáról
a képviselő-testület 2013. február 22-i ülésén döntött.
Tömör Józsefné
jegyző

Szám:
MEGÁLLAPODÁS
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/TERVEZET/
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a
…………… Sport Egyesület– képviselő: ………….. elnök – között a képviselőtestület által
biztosított 2012.évi önkormányzati sport támogatás előleg felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(III.22.) számú
határozatával a 2013. évi sporttámogatásként a ……….. Egyesület részére …….. Ft azaz
……………….. forintot biztosít.
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
-

……………………………

………….. Ft

-

……………………………

………….. Ft

-

……………………………

………….. Ft

A támogatás kifizetésére a megállapodás megkötését követően kerülhet sor.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására tervezett keret
terhére az ……………..nél vezetett ……………. számú számlájára igénybejelentés alapján
utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő 4 hónapon belül kell elszámolni.
5.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) illetve előre elkészített versenynaptáráról, a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is
ellenőrizheti.
Rétság, 2013. ……………………….
Mezőfi Zoltán
Polgármester

……
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Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény sport pályázatához

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület fontosnak tartja a város közösségi jellegű, versenyszerű, tömegsport
tevékenységének támogatását. Erre a költségvetésben külön alapot különített el.
Korábbi képvselő-testületi ülés határozatának megfeleleőan a pályázatok több helyen megjelentek. A pályázatok bontásánál a határidő lejártával jelen voltam. A benyújtott iratok formailag megfelelnek. Tartalmi értékelését, és ennek alapján támogatás megítélését a bizottsági
vita alapján a képviselő-testület teszi meg.
A testület több év óta kialakított szempontrendszer figyelembevételével dönt.
Megjegyzendő, hogy vizsgálni szükséges az előző évben is pályázók esetében a megkötött
szerződés teljesülését is. Ez nem csak azt jelenti, hogy számlákkal elszámoltak-e, hanem
azt is hogy a vállalásnak megfelelő sporttevéekynséget valójában folytatták, a jelzett
programokatt rendezvéyneket megtartották, versenyeken részt vettek. A megállapodás részeként vizsgálandó, hogy eleget tettek-e kommunikásiós előírásoknak.
A napirendet tátgyalásra javaslom, a támogatási összegek megállapítását a bizottsági vitában javaslom kialakítani.
Rétság 2013. március 13.
Girasek Károly tanácsnok
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Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatásának megállapítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. február 22-i ülésén döntött a Nyugdíjas Klubok támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírást megküldtük az érintetteknek.
A pályázati kiírásra mindkét rétsági nyugdíjas klub benyújtotta pályázatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A 2012. évi támogatás összegével és felhasználásával mindkét pályázó elszámolt.
A 2013. évi költségvetésben az összes pályázatra tervezett összeg civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 400 eFt. Szakfeladat
szám: 890301
A pályázati kiírásnak megfelelően összefoglaltuk a benyújtásra került anyagok tartalmát:
Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
Képviselő neve
Hangyási Jenőné
Létszáma
128 fő
• ebből rétsági lakosok 119 fő(30 fő tag a másik
nyugdíjas klubban is)
száma
2012.évi beszámoló
a pályázat tartalmazza
2013.évi munkaterv
a pályázat tartalmazza
igényelt összeget (Ft) a fel- 250.000 Ft kirándulásokhasználás céljának megjelö- hoz

lésével
az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett öszszegét, felhasználás jogcímenkénti tervét.

A teljes költségvetést és
munkatervet tartalmazza a
pályázat,
jogcímenkénti
részletezést nem tartalmaz

Városi Nyugdíjas Klub
Kotroczó Balázs
115 fő
107 fő (30 fő tag a másik
nyugdíjas klubban is)
a pályázat tartalmazza
a pályázat tartalmazza
200.000 Ft (felhasználási
cél konkrét megjelölése
nem történt meg)
A teljes költségvetést és
munkatervet tartalmazza a
pályázat,
jogcímenkénti
részletezést nem tartalmaz

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
31/2013. (II.22.) számú Kt. Határozata

1 oldal a 5 oldalból

Nyugdíjas Klubok támogatása

2013.03.22. kt ülésére

A képviselő-testület 2013. évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését.

-

A 2013. évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
A nyugdíjas klub
képviselőjének nevét
létszámát
ebből rétsági lakosok számát
2012.évi beszámolót
az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét,
felhasználás jogcímenkénti tervét.
2012.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
2013.évi munkatervet
igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2013. március 08.
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2013. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok
vezetőit értesítse.
A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban:

Megnevezés
Városi Nyugdíjas Klub
Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
Összesen:

2006.
120
80

2007.
160
100

2008.
180
120

2009.
220
180

2010.
236
167

200

260

300

400

403

2011.
230
170

(eFt)
2012
200
200

400

400

3) JOGSZABÁLYI ALAPOK
2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról: 6. § a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt
10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály
nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges
13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2013. (III.22.) kt. határozata
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Rétság Város Képviselő-testülete a 31/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra beérkezett Hunyadi János Nyugállományúak Klubja támogatási kérelmét megismerte és a Klub részére kirándulások szervezésének támogatására 2013.évi költségvetés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási
tételen tervezett 400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 31/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra beérkezett Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét megismerte és a Klub
részére ……………… támogatására 2013.évi költségvetés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 400 eFt
terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.
Rétság, 2013. március 12.
Tömör Józsefné
jegyző

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Az előterjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási
szándékáról a képviselő-testület 2011.február 17-i ülésén döntött.
Tömör Józsefné
jegyző
Szám:

MEGÁLLAPODÁS
/TERVEZET/
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a
………Nyugdíjas Klub – képviselő: ……….. elnöke – között a rétsági nyugdíjas klubok
2012.évi önkormányzati támogatása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(III.22.) számú
határozatával 2013.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a
…………… részére ………. Ft azaz …………… forint önkormányzati támogatást biztosít. A
támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301.
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2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- ……………………………………….
……….. Ft
- ……………………………………….
……….. Ft
- ……………………………………….
……….. Ft
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe.
3.) Rétság Város Önkormányzata csak 2011. évi CLXXV. törvény alapján bejegyzett civil
szervezetet támogat.
4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret
terhére az ……………….. vezetett ……………………. számú számlájára időarányosan a
megállapodás aláírását követően utalja át.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő 30 napon belül kell elszámolni.
6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy
reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást
nyújt Rétság Város önkormányzata.
7.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is
ellenőrizheti.
Rétság, 2013. ……………
Mezőfi Zoltán
Polgármester

Nyugdíjas Klub elnöke

4

Nyugdíjas Klubok támogatása

2013.03.22. kt ülésére

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény nyugdíjasklubok pályázatához

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület fontosnak tartja a város közösségi életének fejlesztését, a kulturális tevékenység önálló kezdeményezésének támogatását, a civil mozgalmak segítését. E körben
minden évben külön keret biztosításával támogatja a nyugdíjas klubokat.
Korábbi képvselő-testületi ülés határozatának megfeleleőan a pályázatok több helyen megjelentek. A pályázatok bontásánál a határidő lejártával jelen voltam. A benyújtott iratok formailag megfelelnek. Tartalmi értékelését, és ennek alapján támogatás megítélését a bizottsági
vita alapján a képviselő-testület teszi meg.
Fontos megjegyezni, hogy a támogatásnak csak egyik – és ha mindent számbaveszünk nem
is a legjelentősebb – formája a pénzbeli támogatás, hiszen intézmények, feltételek biztosításával természetben is jelentős segítséget nyújt az önkormányzat a szervezeteknek.
Megjegyzendő, hogy vizsgálni szükséges az előző évben is pályázók esetében a megkötött
szerződés teljesülését is. Ez nem csak azt jelenti, hogy számlákkal elszámoltak-e, hanem
azt is hogy a vállalásnak megfelelő tevékenységet valójában folytatták, a jelzett programokat
rendezvényeket megtartották. A megállapodás részeként vizsgálandó, hogy eleget tettek-e
kommunikásiós előírásoknak.
A napirendet tátgyalásra javaslom, a támogatási összegek megállapítását a bizottsági vitában javaslom kialakítani.
Rétság 2013. március 13.
Girasek Károly tanácsnok

5

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatásának megállapítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. február 22-i ülésén döntött a rétsági civil szervezetek
támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megjelent a honlapon, a hirdetőtáblán, kábeltévén, valamint a Hangadó helyi lapban.
A pályázati kiírásra az alább felsorolt és részletezett pályázatok érkeztek.
A 2012. évi támogatás összegével a 2012-ben támogatottak elszámoltak.
A 2013.évi költségvetésben az összes pályázatra tervezett összeg civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 400eFt.
Szakfeladatszám: 890301
Támogatási összeg
Városi Nyugdíjas Klub
Kereplő Néptánc Együttes
Rétsági
Rétságért
Egyesület

Fiatalok
Kulturális

Rétsági Árpád Egylet
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat

támogatási cél

100.000 Ft

2013. szeptember 14-i szüreti rendezvény
nincs megjelölt ösz- 2013. évi Néptánc tábor
szeg,
teljes
ktg
215.000 Ft
640.000 Ft
2013. évi programokra összesítve
(gyermeknap, véradás, traktor derby
és palacsintafesztivál, hubertus lovaglás, helloween, mikulás, karácsony
60.000 Ft
Történelmi Militari és Bűnmegelőzési
tábor
100.000 Ft
XI. Rétsági Nemzetiségi Nap

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
32/2013. (II.22.) számú Kt. Határozata

1 oldal a 6 oldalból

Civil szervezetek támogatása

2013.03.22. kt ülésére

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2013.évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel
pályázatot ír ki:
Pályázati feltételek:
- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város
kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2012. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával
egy időben elszámolnak,
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló
beszámolót
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az
önkormányzati támogatás felhasználására)
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó
támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített
másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!
- a pályázó 2013. évi programját
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
- a pályázó pénzintézet számla számát,
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat 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 rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a
szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak.
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 08.
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2013.”
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.
A döntésről a pályázókat írásban értesíti.
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.
A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban:
Megnevezés
2006
Rétsági Árpád Egylet
60.000
Általános Iskola SZMK
20.000
Városi Nyugdíjas Klub
120.000
Szlovák
Kisebbségi
60.000
Önkormányzat
Kereplő Néptánc Egye------sület

2007
60.000
30.000
--60.000

2008
60.000
-------75.000

2009
60.000
---50.000
75.000

-------

-----

-----
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2010
60.000
-------50.000
--------

2011
50.000
100.000
40.000
60.000

75.000 410.000
(szülői
befizetés

2012
80.000
160.000

Civil szervezetek támogatása
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Cigány Kisebbségi Ön60.000
60.000
kormányzat
Rétsági R.K.Plébánia
50.000
50.000
Pusztaszántói
Lovas
-------Sport Egyesület
Főnix
Asztalitenisz
Sportegyesület
Összesen
370.000 260.000
3)

60.000

------

80.000
----

75.000
----

visszautalása: 350
eFt)
------10.000
-----------

30.000
----- 60.000
50.000

275.000

260.000

185.000

350.000

350.000

JOGSZABÁLYI ALAPOK

2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról: 6. § a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt
10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály
nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges
13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 32/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét megismerte és a Klub részére 2013.
szeptember 14-i szüreti rendezvény támogatására 2013.évi költségvetés civil szervezetek
támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 400 eFt
terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 32/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Kereplő Néptánc Együttes támogatási kérelmét megismerte és az Együttes részére 2013.évi néptánc tábor támogatására 2013.évi költségvetés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2012. (III.23.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 32/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Rétsági Fiatalok Rétságért Kulturális Egyesület támogatási kérelmét megismerte és a 2013. évi rendezvényeinek lebonyolítására a 2013.évi költségvetés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett
400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 32/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Rétsági Árpád Egylet támogatási kérelmét megismerte és a 2013. évi Történelmi Militari és Bűnmegelőzési tábor megszervezésére a 2013.évi költségvetés civil
szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.

…./2013. (III.22.) kt. határozata
Rétság Város Képviselő-testülete a 32/2013. (II.22.) számú határozat alapján kiírt pályázatra
beérkezett Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét megismerte és a XI.
Rétsági Nemzetiségi Nap megrendezésére 2013.évi költségvetés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013.március 31.
Rétság, 2013. március 12.
Tömör Józsefné
jegyző
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Az
előterjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási szándékáról
a képviselő-testület 2013.február 22-i ülésén döntött.
Tömör Józsefné
jegyző
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Szám:
MEGÁLLAPODÁS
/TERVEZET/
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a
………………… – képviselő: ……….. – között a rétsági civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (…….) számú
határozatával 2013. évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a
…………… részére ………. Ft azaz …………… forint önkormányzati támogatást biztosít. A
támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5.
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- ……………………………………….
……….. Ft
- ……………………………………….
……….. Ft
- ……………………………………….
……….. Ft
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe.
3.) Rétság Város Önkormányzata csak 2011. évi CLXXV. törvény alapján bejegyzett civil
szervezetet támogat.
4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret
terhére az ……………….. vezetett ……………………. számú számlájára időarányosan a
megállapodás aláírását követően utalja át.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő 30 napon belül kell elszámolni.
6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy
reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást
nyújt Rétság Város önkormányzata.
7.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is
ellenőrizheti.
Rétság, 2013. ……………
Mezőfi Zoltán
Polgármester

elnöke
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Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény civil pályázatokhoz
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület fontosnak tartja a város közösségi életének fejlesztését, a kulturális tevékenység önálló kezdeményezésének támogatását, a civil mozgalmak segítését. E körben
minden évben külön keret biztosításával támogatja – a művelődési színtér intézményes biztosítása mellett – az egyesületeket, saját programjaik megszervezésében.
Fontos kiemelni, hogy a támogatás nem fedezi a civil szervezetek által kezdeményezett
programok költségét. Azokat saját bevételekből a kezdeményezőknek kell biztosítania. A
rendelkezésre álló pénzkeret csak ehhez a saját költségvetéshez való hozzájárulást tesz
lehetővé.
Korábbi képvselő-testületi ülés határozatának megfelelően a pályázatok több helyen megjelentek. A pályázatok bontásánál a határidő lejártával jelen voltam. A benyújtott iratok formailag megfelelnek. Tartalmi értékelését, és ennek alapján támogatás megítélését a bizottsági
vita alapján a képviselő-testület teszi meg.
Örvendetes, hogy jelentősen bővült az érdeklődés ezen pályázat iránt. Új igények, új szervezetek jelentek meg, figyelemre méltó elképzelésekkel.
Fontos megjegyezni, hogy a támogatásnak csak egyik – és ha mindent számbaveszünk nem
is a legjelentősebb – formája a pénzbeli támogatás, hiszen intézmények, feltételek biztosításával természetben is jelentős segítséget nyújt az önkormányzat a szervezeteknek.
Megjegyzendő, hogy vizsgálni szükséges az előző évben is pályázók esetében a megkötött
szerződés teljesülését is. Ez nem csak azt jelenti, hogy számlákkal elszámoltak-e, hanem
azt is hogy a vállalásnak megfelelő tevékenységet valójában folytatták, a jelzett programokat
rendezvényeket megtartották. A megállapodás részeként vizsgálandó, hogy eleget tettek-e
kommunikásiós előírásoknak.
A napirendet tárgyalásra javaslom, a támogatási összegek megállapítását a bizottsági vitában javaslom kialakítani.
Rétság 2013. március 13.
Girasek Károly tanácsnok
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Előterjesztést készítette és előterjeszti

: Salgai György városgondnok

2013.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. Március …. ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A költségvetési rendelet elfogadásával a képviselő-testület meghatározta az önkormányzat karbantartási és felújítási feladatainak keretét. Az intézményi karbantartási
terveket az intézmény vezetőktől bekértük, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Felsoroltak alapján a 2013.évre tervezett karbantartási felújítási munkák javasolt
ütemezése a határozati javaslat mellékletét képezi
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
A Tisztelt Képviselő-testület 2012.Április 20.-i ülésén fogadta el 2012.évi karbantartási tervét.
A karbantartási tervben foglaltakból elkészült, illetve végrehajtásra került:
• Utak kátyúzása, padkázása: közfoglalkoztatásban nagy részben megvalósult
Rózsavölgyi út, Körtefa utca, Ady út, Széchenyi út ,Takarék út,Jókai út Rózsavölgyi út, Mikszáth út.Zrinyí út , Kossuth utca
• csapadékvíz elvezetés, árok karbantartás: ,tisztítása közfoglalkoztatásban folyamatos
• József A.utcai oszlop cseréje megtörtént.
• A tornaterem belső festése ,meszelése karbantartása megtörtént.
• Vízelvezető árkok átépítése valamint kiépítése megtörtént. Petőfi út Nyárfa út
, Rózsavölgyi út.
• Lépcsők felújítása megtörtént .Nyárfa utcáról az Iskola felé.
• Város területén egynyári virágok helyének előkészítése, kiültetése, fák, rózsák
tavaszi metszése, Parkok, zöldterületek tavaszi előmunkálatainak elkészítése,
takarítása, Parkok, zöldterületek takarítása, fűnyírás, zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása.
• Temető folyamatos karbantartása, kaszálás
• Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok elszállíttatása
• Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés a közterületeken megtörtént.
• Veszélyes fák kivágása megtörtént.
• Kresz táblák cseréje újak kihelyezése megtörtént.
• Műv . Ház kazánház felújítás
1 oldal a 10 oldalból

Karbantartási terv

2013.03.22 kt ülésére

A karbantartási tervben foglaltakból folyamatban van, illetve folyamatos végrehajtást
igényel:
• közvilágítás bővítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ (ideiglenesen a
közvilágítás megoldása megtörtént, tervezése folyamatban van)
• Óvoda: Udvari játékok festése, karbantartása folyamatos
• Illegális szemétlerakások megszüntetésére folyamatos hatósági ellenőrzés,
szükséges intézkedések
A karbantartási tervben foglaltakból nem került végrehajtásra:
• járdafelújítás
•
• Polgármesteri Hivatal: hófogók cseréje részben történt meg
•

Tetőszerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése,

3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2011. éviCLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól: 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen
1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
4) HATÁROZATI JAVASLAT

„A”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a 2013.évi karbantartási feladattervet
megismerte és az alábbiak szerint elfogadja:

2013.évi feladatterv
Fejlesztési, karbantartási és köztisztasági feladatok ütemezése
1. Közművek
utak, járdák karbantartása
1/1. Feladat: Utak parkolók ,kátyúzása, padkázása zúzott kővel megterítése: ( Nyárfa utcai park. Önkormányzat mögötti parkoló, Jászteleki , Tölgyfa ,Szérűskert út )
tervezett költség: ------ Ft
szakember igény: külső munkaerő, és közfoglalkoztatás szakmunkás
megvalósítás javasolt ideje: június- július hónap
Határidő: 2013.augusztus 15.
Felelős: városgondnok
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1/2. Feladat: Járda felújítás,lépcsők felújítása, csapadékvíz elvezetés, árok patak
meder karbantartás tisztítás
Rákóczi út Táncsis út Szőlő út Körtefa út, Takarék út és a Nyárfa út lépcsőinek
a felújítása átépítése
tervezett költség: ------ Ft
szakember igény: külső munkaerő, közfoglalkoztatás,szakmunkás
megvalósítás javasolt ideje: Július –szeptember hónap
Határidő: 2013.szeptember 30.
Felelős: városgondnok
1/3 Feladat Jászteleki, Tölgyfa és Szérűskert útak aszfaltozása ahol szükséges csapadék vizelvezető árok megépítése.
tervezett költség: ------ Ft
szakember igény: külső munkaerő, közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: Július –augusztus hónap
Határidő: 2013.szeptember 01.
Felelős: városgondnok
2. Villanyhálózat
2./1. Feladat: közvilágítás bővítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ
tervezett költség: ----------------szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: --Határidő: 2013.szeptember
Felelős: városgondnok
2./2. Feladat: meghibásodott, veszélyes villanyoszlopok felmérése, karbantartás
megrendelése
tervezett költség: ----külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: városgondnok
2/3 feladat: A jármű garázsokhoz villanykiépítése
tervezett költség: ----szakember igény: külső munkaerő ,belső munkaerő , közmunka program
megvalósítás javasolt ideje: 2013.szeptember 30
Határidő: 2013 szeptember 30
Felelős: városgondnok
2/4 feladat : A Hunyadi liget áram kiépítése
tervezett költség: ----szakember igény: külső munkaerő belső munkaerő , közmunka program
megvalósítás javasolt ideje: 2013.augusztus-szeptember
Határidő: 2013 szeptember 30
Felelős: városgondnok
2/5 feladat : Karácsonyi díszkivilágítás megvalósítása
tervezett költség: ----3
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szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: 2013.November
Határidő: 2013 December 01
Felelős: városgondnok

3. Fejlesztési felújítási, karbantartási feladatok

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
3/1. feladat: Kazánház válaszfal megépítése
tervezett költség: -----------szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: március vége
Határidő: 2013.augusztus 15.
Felelős: Intézményvezető, városgondnok
3/2. feladat: Sarokkerítés, támfal aljzatának megjavítása
tervezett költség: --------szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: március vége
Határidő: 2013.Május 30.
Felelős: Intézményvezető, városgondnok
3/3.feladat: Csoport fürdőszobai csőszifonok cseréje, baleset és megrongálódás miatt
tervezett költség: -------szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezető ,városgondnok
3/4.feladat: Eresz csatorna javítások , tisztítása
tervezett költség: ----------szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember
megvalósítás javasolt ideje: május
Határidő: 2013 május 30
Felelős: városgondnok
3/5.feladat: Udvari játékok festése, karbantartása
tervezett költség: --------szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segédmunka
megvalósítás javasolt ideje: augusztus
Határidő: augusztus 31
Felelős: Intézményvezető, városgondnok

3/6.feladat: Tetőszerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése, állagmegóvás
tervezett költség: 80.000 Ft
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segédmunka
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
4
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Felelős: Intézményvezető, városgondnok
3/7.feladat: Felbontott tetőanyag elszállítása a padlástérből, valamint a keletkezett
lyukak helyreállítása, esetleges padlástér szigetelés
tervezett költség: felmérés után
szakember igény:szülői támogatás + Hivatal alkalmazásában lévő szakember
megvalósítás javasolt ideje: július
Határidő:2013 Augusztus 30
Felelős: Intézményvezető, városgondnok
3/8 feladat : Csoporttermek mosdók előszobák festése, mázolás
tervezett költség : --------szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: Augusztus vége
Határidő: 2013Augusztus 30
Felelős: Intézményvezető , városgondnok
3/9 feladat : Az ötödik csoportterem ablaki körül vakolás festés.
tervezett költség: ------szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: Május
Határidő: 2012.Július 15
Felelős: Intézményvezető

Művelődési Központ
3/10 Feladat tisztasági meszelés
szakember igény: belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje:július hónap
Határidő: 2013.augusztus 10.
Felelős : intézményvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL
3./11. feladat: Antenna leszerelése, tetőcserepek cseréje,hófogók cseréje
tervezett költség: ---- Ft
szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: szeptember hónap
Határidő: 2013.október 15.
Felelős: polgármester
3/12. feladat:tisztasági meszelés
szakember igény: belső munkaerő,
megvalósítás javasolt ideje:július hónap
Határidő: 2013.augusztus 10.
Felelős : intézményvezető
3/13 feladat :Kazánház, kazánok felülvizsgálata karbantartása cseréje
tervezett költség :------------ Ft
szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: szeptember hónap
Határidő: 2013.október 15.
5
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Felelős: polgármester, városgondnok
3/14 Feladat : A járási hivataltól leválasztás
tervezett költség: ----szakember igény: külső munkaerő , belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: 2013. Március
Határidő: 2013.Április 15
Felelős: polgármester, jegyző városgondnok

Rákóczi út 32 Szakközépiskola:
3/14 Feladat :Kazánház,kazánok felülvizsgálata karbantartása ha szükséges
cseréjük
tervezett költség :------------ Ft
szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: szeptember hónap
Határidő: 2013.október 15.
Felelős: polgármester, városgondnok
3/15 Feladat Tetőszerkezett átvizsgálása hibás törött tetőfedő anyagok valamint
eresz csatorna cseréje
tervezett költség :------------ Ft
szakember igény: külső munkaerő,belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: július hónap
Határidő: 2013.október 15.
Felelős: polgármester, városgondnok
3/16 Feladat : Összetört szennyvíz csatorna fedlapok cseréje
tervezett költség :------------ Ft
szakember igény: belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: május hónap
Határidő: 2013.június 01
Felelős: polgármester, városgondnok
3/16 Feladat : A kis tornaterem beázás megszüntetése egézségügyi meszelés
tervezett költség :------------ Ft
szakember igény: belső munkaerő, közfoglalkozás
megvalósítás javasolt ideje: május hónap
Határidő: 2013.június 01
Felelős: polgármester, városgondnok

4 PARKRENDEZÉS
4./1. feladat: Város területén egynyári virágok helyének előkészítése, kiültetése, fák,
rózsák tavaszi metszése
tervezett költség: --------- Ft
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szakember igény: közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap
Határidő: 2013.május 01.
Felelős: városgondnok
4./2. feladat: Parkok, zöldterületek tavaszi előmunkálatainak elkészítése, takarítása
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap
Határidő: 2013.május 01.
Felelős: városgondnok
4./3. feladat: Parkok, zöldterületek takarítása, fűnyírás, zöldhulladék összegyűjtése
és elszállítása
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: városgondnok
4./4. feladat: Önkormányzati játszóterek karbantartása, kihelyezett játékok mázolása,
homokozók felújítása
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: április eleje
Határidő: 2013 április 15.
Felelős: városgondnok
4./5. feladat: Temető folyamatos karbantartása, kaszálás hulladéktartó kiépítése
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás , belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: városgondnok, temető gondnok
4/6.feladat Önkormányzati tereken közterületeken kihelyezett padok felújítása
karbantartása
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: városgondnok

4/7 feladat :Önkormányzati területeken veszélyes fák kivágása (kb 20 fa )
tervezett költség: ----szakember igény: külső szakember
megvalósítás javasolt ideje: 2013 szeptember
Határidő: 2013 Szeptember 30
Felelős:jegyző, városgondnok
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4/8 feladat Önkormányzati területeken kihelyezett kresz táblák karbantartása felújítása szügség esetén cseréjük
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: városgondnok
4/9 feladat Játszóterek körbekerítése : Ady utcai játszótéren a kis pálya körbekerítése valamint labdafogó hálók kiépítése
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás , külső és belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: 2013 Augusztus
Határidő: 2013. szeptember 01
Felelős: városgondnok
4/10 feladat : Virágos Rétságért mozgalom meghirdetése, lebonyolítása elbírálása
tervezett költség: ----szakember igény:.
megvalósítás javasolt ideje: 2013 július -Augusztus
Határidő: 2013 szeptember 15
Felelős: városgondnok, Jegyző

5 EGYÉB FELADATOK
5./1. feladat: Volt laktanya értékesítésének előkészítése, lehetséges partnerek felkutatása
tervezett költség: ----szakember igény:------megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
5./2. feladat: Illegális szemétlerakások megszüntetésére folyamatos hatósági ellenőrzés, szükséges intézkedések
tervezett költség: ----szakember igény:közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző , városgondnok
5./3. feladat: Ingatlanok előtti közterületek és nem önkormányzati tulajdonú területek
városképi szempontból megfelelő környezetének kialakításához szükséges hatósági ellenőrzések és intézkedések
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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5./4. feladat: Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok elszállíttatása
tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző, külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: megállapodás szerint
Határidő: megállapodás szerint
Felelős: városgondnok
5./5. feladat: Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés
tervezett költség: ----szakember igény:közmunkás belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: időjárástól függően
Határidő: télen folyamatos
Felelős: városgondnok
5./6. feladat: gépkocsi , munkagépek karbantartása
tervezett költség: ----szakember igény: klső munkaerő , belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: igény szerint
Határidő: folyamatos
Felelős: városgondnok
5/7 feladat : A szakmunkások által használt kézi szerszámok érintés védelmi vizsgálata :
tervezett költség: ----szakember igény: külső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: 2013.szeptember 30
Határidő: 2013 szeptember 30
Felelős: városgondnok
5/8 Feladat : Műhely kiépítés folytatása
tervezett költség: ----szakember igény: külső munkaerő , belső munkaerő
megvalósítás javasolt ideje: 2013.szeptember 30
Határidő: 2013 szeptember 30
Felelős: városgondnok
5/9 feladat : A Zrinyi út mellett a Bon-Bon preszszó előtti beszakadt patak ,
lefedés javítása .
tervezett költség: ----szakember igény: külső munkaerő ,
megvalósítás javasolt ideje: 2013.június
Határidő: 2013 július 30
Felelős: Polgármester,
5/10 feladat : napi feladatok .Utak , járdák játszóterek parkok
sa,tisztántartása, kihelyezett hulladék tároló edények ürítése.
Munkaerő igény : közmunkások
Határidő : Folyamatos
Felelős :Városgondnok.
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5/11eladat : Elhasználódott jelző táblák cseréje
tervezett költség: ----szakember igény:------megvalósítás javasolt ideje: folyamatos
Határidő: folyamatos
Felelős: , városgondnok

Rétság, 2013. március …..
Salgai György
városgondnok
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző

10

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

Előterjesztést készítette :Tömör Józsefné jegyző előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján a 6. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket,
valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet
(a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a város honlapján hozzáférhetővé kell tenni a következő
közbeszerzési terv közzétételéig folyamatosan.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet
a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
A Kbt. III.fejezet szerint (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) és Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény értelmében
az értékhatár 2013.január 01-től 2013.december 31-ig:
•
•
•
•
•

árubeszerzés esetében
építési beruházás esetében
építési koncesszió esetében
szolgáltatás megrendelése esetében
szolgáltatási koncesszió esetében

8 millió forint
15 millió forint
100 millió forint
8 millió forint
25 millió forint

A Kbt. alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) és
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény értelmében az értékhatár 2013. január 01-től 2013. december 31-ig:

1 oldal a 3 oldalból

2012.évi közbeszerzési terv .
•
•
•
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árubeszerzés esetében
építési beruházás esetében
szolgáltatás megrendelése esetében

50 millió forint
100 millió forint
50 millió forint

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
Rétság Város önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve
sorsz.

Tervezett beruházás, beszerzés,
szolgáltatás igénybevétel

Becsült
érték
eFt

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja

1.

Közvilágítás bővítése Laktanya területén
Köztemető- előtető urnafal
Város rehabilitációs pályázat

2.000

2011.április

7.545
270.728

2011.április
2011.április

2.
3.

Rétság Város önkormányzat 2012.évi közbeszerzési terve
sorsz.

Tervezett beruházás, beszerzés,

Becsült
érték

szolgáltatás igénybevétel

eFt

1.

Háziorvosi ügyelet

36.000

2012.március

2.

Közlekedésfejlesztési pályázat
Város rehabilitációs pályázat

6.000

2012.április

315.532

2012.április

3.

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK
1.pontban részletezésre került.

4. HATÁROZATI JAVASLAT
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.(III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja.
Rétság Város önkormányzat 2013.évi közbeszerzési terve
sorsz.
1.
2.

Tervezett beruházás, beszerzés,
szolgáltatás igénybevétel
Város rehabilitációs pályázat
iskola felújítás
Város rehabilitációs pályázat

Becsült
érték
eFt
29.998

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja
2013.április
2013. április
2

2012.évi közbeszerzési terv .
Művelődési Központ felújítás

2012.február 17 -i Kt. ülésére

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző
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Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
A RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 2012. ÉVI TÁMOGATÁSI MÓDOSÍTÁSI
KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be 2012. évi önkormányzati támogatásának tárgyában. Az Egyesület 2012. évben 1.300.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött
megállapodásban felhasználási célokra fordított összegek azonban a tényleges felhasználást során változtak. A felhasználás szerinti megállapodást módosítást kéri az Egyesület elnöke a következők szerint:
Cél
Üzemanyag (IFA, Opel, kisgépek)
Javítási, karbantartási, fenntartási költség
Gépjárművek kötelező biztosítása
Rezsi költségek (villany, víz, gáz)
Élelmezés, védőital
Egyéb szolgáltatás (könyvelő, posta stb.)
Gépek, berendezések javítása, karbantartása
Épület felújítás
Formaruha, védőruha
Jutalmazás
Összesen:

Megállapodás
szerinti összeg (Ft)
80 000
100 000
90 000
390 000
150 000
50 000
90 000
200 000
100 000
50 000
1 300 000

Módosított
összeg (Ft)
125 478
59 440
96 135
543 412
109 567
50 000
9 830
266 953
39 185
0
1 300 000

A kérés véleményem szerint támogatható. Javaslom a 2012. évi megállapodás módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

1 oldal a 3 oldalból

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2013. március 22-i ülésére

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

96/2012. (IV.20.) Kt. határozat

3. Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
Módosított
összeg (Ft)
125 478
59 440
96 135
543 412
109 567
50 000
9 830
266 953
39 185
0
1 300 000

Cél
Üzemanyag (IFA, Opel, kisgépek)
Javítási, karbantartási, fenntartási költség
Gépjárművek kötelező biztosítása
Rezsi költségek (villany, víz, gáz)
Élelmezés, védőital
Egyéb szolgáltatás (könyvelő, posta stb.)
Gépek, berendezések javítása, karbantartása
Épület felújítás
Formaruha, védőruha
Jutalmazás
Összesen:

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. március 9.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné s.k.
jegyző
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület – képviselő: Majer Krisztián elnök – között a 96/2012.
(IV.20.) Kt. határozattal jóváhagyott 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1. A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használhatja fel:
Üzemanyag (IFA, Opel, kisgépek)
Javítási, karbantartási, fenntartási költség
Gépjárművek kötelező biztosítása
Rezsi költségek (villany, víz, gáz)
Élelmezés, védőital
Egyéb szolgáltatás (könyvelő, posta stb.)
Gépek, berendezések javítása, karbantartása
Épület felújítás
Formaruha, védőruha
Jutalmazás
Összesen:

125 478
59 440
96 135
543 412
109 567
50 000
9 830
266 953
39 185
0
1 300 000

2. A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.
Rétság, 2013. ………………………………………

Mezőfi Zoltán
polgármester

Majer Krisztián
elnök
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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 pénzügyi csoportvezető
Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
KONTÍROZÓ PROGRAM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK
JÓVÁHAGYÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi csoport számviteli területtel foglalkozó munkatársai munkájuk segítéseként 2011. évtől
használják a Kontírozó programot. A program használata jelentősen csökkenti, elenyésző számúvá teszi a hibás könyvelési tételek számát, jelentősen meggyorsítja a munkafolyamatokat. Használatával irodaszer költségünk is csökken, hiszen egy lapon található többek között az utalványozás,
szakmai teljesítések igazolása és a kontírozás is. A programot a Nógrád Szeszám Kft. munkatársai fejlesztették ki. A két fejlesztő kivált a Nógrád Szeszám Kft-ből és új vállalkozást alapított LoyalSoft Kft. néven. A szoftver használatára karbantartási szerződéssel is rendelkeztünk, melynek havi
díja 1.000 Ft+áfa. A két vállalkozás között létrejött egyezség alapján a szoftverkarbantartást a jövőben a fejlesztők által létrehozott új vállalkozás végzi.
Az új vállalkozással két szerződés aláírása szükséges a használat folytatásához:
1.) Felhasználói szerződés, mely feljogosít bennünket arra, hogy a szoftvert a továbbiakban is
legálisan használjuk. E szerződés teljesítése fizetési kötelezettséggel nem jár, hiszen a
programot 2011. évben megvásároltuk.
2.) Átalánydíjas szoftver karbantartási szerződés, mely biztosítja a jogszabályváltozásból eredő frissítések használatát, kezeli, javítja a programhibákat. A karbantartásért, programfrissítésekért kell havi nettó 1.000 Ft díjat fizetni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a program valamennyi intézmény használatára
kiterjed, tehát a több intézményes használat többletköltséget nem okoz. A szoftver használata a
frissítések nélkül nem megoldható. A vállalkozások nyilatkoztak arról, hogy az átállás sem működési problémákat, sem fizetési többletet nem okoz. Gyakorlatilag annyit fogunk érzékelni, hogy
más szolgáltató küldi a számlát. A program felügyelete az elmúlt két évben kifogástalan volt. A
Nógrád Szeszám Kft. a jelenleg hatályos szerződésünket 2013. április 1. nappal felmondta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni, a Kontírozó program
használatával és karbantartásával kapcsolatos szerződéseket jóváhagyni szíveskedjen.

1 oldal a 2 oldalból

Kontírozó program használatával kapcsolatos szerződések jóváhagyása

Kt. 2013. március 22-i ülésére

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

fentiekben felsorolva

3. Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”

4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kontírozó program használatával
kapcsolatos szerződésekről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Pénzügyi csoport számviteli területet ellátó munkatársai munkájának segítése céljából továbbra is biztosítja a Kontírozó program használatát. Tudomásul veszi, hogy a programot, annak karbantartását a Nógrád Szeszám Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. helyett 2013. április 1. naptól a Loyal-Soft Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. biztosítja.
A Nógrád Szeszám Kft. szerződés felmondását 2013. április 1. nappal tudomásul veszi. Hozzájárul, hogy 2013. április 1. naptól a Loyal-Szoft Kft-vel megkötésre kerüljön a Kontírozó programra
vonatkozó Felhasználói szerződés és az Átalánydíjas szoftver karbantartási szerződés. A programkövetés havi 1.000 Ft + áfa díjtétele a 2013. évi költségvetésben biztosított.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Felhasználói szerződést és az Átalánydíjas szoftver karbantartási szerződés jóváhagyja. Felhatalmazza Tömör Józsefné jegyzőt a szerződések aláírására.
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. március 9.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI MUNKASZERVEZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22 -i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése
alapján, eltérő megállapodás hiányában a kistérségi munkaszervezeti feladatokat át kellett vennünk.
A feladatok átvétele megkezdődött, azonban még nem rögzített a Polgármesteri Hivatalon belüli
ellátás módja. Mivel a feladatokat jelenleg hatályos testületi döntés értelmében június 30-ig látjuk
el, semmiképp nem indokolt a köztisztviselői létszám növelése. Az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen Jegyző Asszony munkája, ezen felül szükséges egy munkaügyes és egy felsőfokú
végzettségű, államháztartási szakos mérlegképes könyvelő bevonása a feladatellátásba. A feladatok a köztisztviselők részére célfeladatként kerülnek megjelölésre. Ez a megoldás mindenképp
költségtakarékos a társult települések számára is: nem kell több, részmunkaidős dolgozót alkalmazni, nem kell külön kafetériát fizetni, nincs munkába járási költség, bérleti díj, esetleges betegállomány miatti táppénz-hozzájárulás. A dolgozók többletjuttatását és a jegyzői besorolás többletköltségét átvett pénzeszközből szeretnénk fedezni. A feladatokat, a pénzeszközátvételt megállapodásban kell rögzíteni. Ameddig a fedezet nem biztosított, a célfeladat nem kerül kijelölésre a
dolgozókra. A célfeladat kijelölése után a három főnek igen sok teendője lesz: felül kell vizsgálni a
társulási megállapodást, a Társulási Tanács részére javaslatot kell letenni a feladatok vállalására,
azok finanszírozására. Ezeket a munkarészeket a kistérségek már 2012. évben elvégezték. A
döntést követően a napi munkát el kell végezni és meg kell kezdeni a restancia feldolgozását.
A többletfeladatokkal eszközöket is veszünk át a megszűnt munkaszervezettől. Ezek felsorolását a
Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
A Megállapodás-tervezetet a Társulási Tanács 2013. március 19-i ülésén tárgyalja. A Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság ülésén részletes tájékoztatást adunk a társszervezet döntéséről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér
- fentiekben felsorolva,
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”

4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság és Kistérsége Többcélú Kis‐
térségi Társulással a munkaszervezeti feladatok ellátására kötendő megállapodásról készített előterjesztést.
Az előterjesztés mellékletét képező Megállapodást ‐ mely részleteiben tartalmazza az ellátandó feladatokat
és többletmunkák miatt keletkező január‐június hóra 569.180 Ft/hó pluszköltséget és az elszámolás módját,
a feladatátvételhez kapcsolódó átvett eszközöket ‐ jóváhagyja.
Felhatalmazza Dr. Katona Ernő alpolgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Katona Ernő alpolgármester
Határidő: 2013. március 25.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság és Kistérsége Többcélú Kis‐
térségi Társulással a munkaszervezeti feladatok ellátására kötendő megállapodásról készített előterjesztést.
A megállapodás aláírását követően a feladatellátásban résztvevő dolgozók részére, a feladatra átvett pénz‐
eszköz erejéig a célfeladat ellátására 2013. január 1. naptól 2013. június 30. napig személyi juttatásra 2.100
eFt–ot, szociális hozzájárulási adóra 567 eFt többlet előirányzatot biztosít.
Felhatalmazza Tömör Józsefné jegyzőt a munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Határidő: 2013. március 25.
Rétság, 2013. március 11.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző
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Megállapodás
munkaszervezeti feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testülete (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi
út 20., képviseli: Dr. Katona Ernő alpolgármester),
valamint a végrehajtó intézmény Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Pol‐
gármesteri Hivatal) (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20., képviseli: Tömör Józsefné jegyző),
másrészről a Rétság és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) (székhely: 2651
Rétság, Rákóczi út 20., képviseli: Mezőfi Zoltán elnök) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1.) A szerződő Felek rögzítik azt, hogy a Társulás ‐ a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján, eltérő megállapodás hiányában – a munkaszervezeti fel‐
adatok ellátásával megbízza a társulás székhelytelepülésének Polgármesteri Hivatalát.
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
2.) A Felek megállapodnak, hogy együttműködésük során a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény, a mindenkori költségvetési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII. 31.) kormányrendelet,
továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos egyéb jogszabályok szerint járnak el.
3.) Ennek körében a Polgármesteri Hivatal:

a. ellátja az ügyviteli feladatokat (adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés),
b. nyilvántartja a Társulásnak a Banknál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát,
c. megszervezi a Társulás és a Társulás bizottságainak üléseit, előkészíti és végrehajtja a
Társulási döntéseit,
d. vezeti a Társulás és a Társulás bizottságainak ülésein a jegyzőkönyveket,
e. intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,
f. részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági bejárásokat
hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a résztvevők számára,
kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális
fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel,
intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források érdekében,
g. ellátja a gazdálkodási, költségvetés tervezésével, végrehajtásával, beszámolásával
kapcsolatos feladatokat,
h. ellátja a humánpolitikával kapcsolatos feladatokat,
i. ellátja a társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos, 2012. évben végre nem
hajtott feladatokat,
j. ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulás a feladatkörébe utal.
4.) A Társulás vállalja, hogy a fent megjelölt feladatok ellátásáért 2013. január 1. naptól 2013. június 30.
napig havi 569.180 Ft‐ot biztosít a költségvetési határozatában átadott – működési célú‐ pénzeszköz‐
ként.
5.) A Társulás a 4.) pontban rögzített összeget minden tárgyhót követő hónap 10‐ig utalja a Polgármesteri
Hivatal számlájára, a 2013. januárra, februárra és márciusra esedékes összeget 2013. április 10‐ig egy
összegben utalja a Polgármesteri Hivatal számlájára.
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6.) A felhasznált pénzeszközökről a Polgármesteri Hivatal írásban, legkésőbb 2014. január 31‐ig beszámol a
Társulás felé.
7.) Társulás a fent nevezett feladatok ellátásához, a korábban önálló költségvetési szervként működő Mun‐
kaszervezet rendelkezésére álló ingatlant és tárgyi eszközöket az 1. számú melléklet szerint térítésmen‐
tes használatba adja, a Polgármesteri Hivatal pedig használatba veszi. A Felek a használatba adásról át‐
adás‐átvételi eljárást folytatnak le.
8.) Szerződő Felek esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, ennek sikerte‐
lensége esetén alávetik magukat a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességének.
9.) A jogviszony további elemei tekintetében a vonatkozó szakmai jogszabályokat és a Ptk. vonatkozó ren‐
delkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
10.) Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből kettő példány a Polgármesteri Hivatalt,
kettő példány a Társulást illeti meg.
11.) Jelen megállapodás 2013. március 24. nappal lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1.
naptól kell alkalmazni.
Rétság, 2013. március ….

Rétság Város Önkormányzat
Képviselő‐testülete nevében

Rétság és Kistérsége Többcélú Kistérségi
Társulás nevében

…………………….............................
Dr. Katona Ernő alpolgármester

……………………..…………
Mezőfi Zoltán elnök

……………………………………………………….
Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala nevében
Tömör Józsefné jegyző

Záradék:
Jelen megállapodást Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testülete …../2013 (….) számú határozatával , a
Rétság és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa …../2013 (….) számú határozatával hagyta jóvá.
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1. számú melléklet
Kisértékű tárgyi eszközeinek leltára 2013.január 1-én a Tankerületnek történő átadást követően
A Társulás tulajdonát képező - a Rétsági Tankerületnél raktározott kisértékű tárgyi eszközök 2013.január 1-én
Bútor garnitúra- belsőellenőrzés
Szürkeajtós zárható szekrény
egy elválasztóval
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Szürke polc- 4 elválasztóval
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Fehér polc 5 elválasztóval
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Fehér polc 3 elválasztóval
1 db
pénzügyön
tankerületnél raktározva
Szürke fiókos zárható kis szekrény
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Fekete gurulós kis polcos szekrény
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Fekete számítógép asztal
1 db
Belsőell.padláson tankerületnél raktározva
Szürke dohányzó asztal
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Szürke 3 részes íróasztal
1 db
Belsőell.
tankerületnél raktározva
Szürke tárgyaló asztal
1 db
konyhában
tankerületnél raktározva
pénzügyön
tankerületnél raktározva
Szekrény 4 polcos nyitott-2 darabbanpénzügyön egymás mellett -egyiken a fax1 db
előtér
tankerületnél raktározva
Szekrény-folyosón-sötétbarna
6x2 db-os elválasztóval -postázó szekrén1db
5 polcos fehér szekrény nyitott
1db
konyhában
tankerületnél raktározva
Szekrény-fém
1db
Vasasné
tankerületnél raktározva
Számítógép asztal:2db Vasasné iroda
2 db
tankerületnél raktározva
Étkezőasztal-előtérbeniróasztalból átalakítva
1 db
asszisztens(Dóri) tankerületnél raktározva
Műanyag asztal- 1 db
nincs a dbpadláson -zöld színűtankerületnél raktározva
Párnázott szék szürke,textil huzat,vasvázas
2db
tankerületnél raktározva
Párnázott szék fekete,textil huzat,vasvázas
3 db
tankerületnél raktározva
Műanyag szék- 2 db
2 db
Padláson
tankerületnél raktározva
Nyomtató HP LeserJet1020.
1db
belsőell.
tankerületnél raktározva
Nyomtató Vasasné
1db
Vasasné
tankerületnél raktározva
Televízió Delton +távirányító+antenna
1 db
vezetői szobában tankerületnél raktározva
Skenner
1db
tankerületnél raktározva
Szünetmentes tápegység ( plusz még egy a nagyértékű eszközöknél)
2 db
Belsőell._Vné
tankerületnél raktározva
Diktafon +akku töltő
1 db
Vasané iroda
tankerületnél raktározva
MP4 lejátszó Player 2GB
1 db
asszistensi iroda
tankerületnél raktározva
Telefon -asztali vezetékes -vezeő-Vasasné-belsőell.
3 db
tankerületnél raktározva
Falióra
1 db
előtér
tankerületnél raktározva
Fogas -fali
1 db
előtér
tankerületnél raktározva
Fogas álló
3 db
2 belsőell,1 Vasasnétankerületnél raktározva
6 db
tankerületnél raktározva
Függönykarnis -fa rú1 pü,1belsőell,1 Vasasné, 1 elősz.2 vezetői
Szőnyeg zöld középen-világosbarna/drapp szegély 3x4 m-es
1 db
vezető
tankerületnél raktározva
Szőnyeg zöld középen-világosbarna/drapp szegély 2x3 m-es
1 db
pénzügy
tankerületnél raktározva
Szőnyeg zöld középen-világosbarna/drapp összekötő 1,2x0,6 m-es
2 db
Vasasné
tankerületnél raktározva
Faliszőnyeg
2 db
Vasasné
tankerületnél raktározva
Kávéfőző
1 db
konyhában
tankerületnél raktározva
Teafőző
1 db
konyhában
tankerületnél raktározva
Mikrohullámú sütő
1 db
konyhában
tankerületnél raktározva
A Társulás tulajdonát képező - és a Rétság Rákóczi út 20.sz.alatt bérelt kis irodában lévő kisértékű tárgyi eszközök : 2013.január 1én
Íróasztal
2 db
Szekrény-TURINFORM-közm. iroda Felül 2 polcos, alul zárható kétajtós-nagy 1db
Szekrény-fém (Dóri )
1 db
Számítógép asztal:1db pü.- kisasztal
1 db
Szünetmentes tápegység ( plusz még egy a nagyértékű eszközöknél)
1 db
2 db
Forgószéktextil huzatú
Asztali lámpa
1 db
Asztali szalagos számolópép Twen E 1218 Pd
1 db
Pendrive
3 db

Készült: 2013.március 14-én a 2013.március 19-én tartandó társulási ülésre.
Készítette: Csábi Jánosné megbízott pénzügyi-számviteli ügyintéző
1. oldal

pénzügy
Turinf.)
pénzügy 1

pénzügy
pénzügy
pü.

kis irodában
kis irodában
kis irodában
kis irodában
kis irodában
kis irodában
kis irodában
kis irodában
kis irodában

1. számú melléklet
A Társulás nagyértékű számítástechnikai tárgyi eszközei 2013.január 1-én- a Tankerületi átadások után
nyilvántartási

Beszerzés

szám

ideje

Mennyisége Bruttó

érték

Értékcsökk

Nettó érték

2012.december 31-én

Tárgyi eszköz megnevezése

14.

2005.05.04 Számitógép PST-IC-2600/256M/80W/DVDXW-új iroda Elektra-KIR

1 db

213283

-213283

13.

2005.05.11 Számítógép PST IC 2600/256M 80W/DVDRW-Mátrix nyomtató-kis iroda TATIGAZD prog.

1 db

238974

-238974

0

2005.12.27 Notebook-régi FUJITSU Siemens Computer-AMIOL7300-az.9F5A17961-haszn.Nőtincs Müszaki üi.

1 db

219900

-219900

0

4.

0

9.

2007.03.05 Notebook 3.ASUS AGM-Q24

1 db

254280

-254280

0

3.

2009.04.07 Multifunkcionális gép-faxos- kis irodában

1 db

118560

-118560

0

2.

2009.04.07 Projektor-Turinform-SONY VLPEX5 XGA LCD

1 db

163920

-163920

0

1.

2009.04.07 Notebook Turinform ASUS F3SC -AP 325

1 db

247080

-247080

0

2011.03.18 Fénymásoló Konica-- kis irodában

1 db

375000

-220326

154674

1830997

-1676323

154674

16.

ÖSSZESEN:

A Társulás nagyértékű berendezés-felszerelés tárgyi eszközei 2013.január 1-én- a Tankerületi átadások után

nyilvántartási

Beszerzés

szám

ideje

M.sz.2
M.sz.5

Bruttó érték
2012.XII.31.

Tárgyi eszköz megnevezése

2006.07.24 Bútor-Szekrény-kis irodában
szekrény-fehér ,lucfenyő,polcos,két ajtós
2009.04.07 Szünetmentes tápegység - kis irodában

71.400Ft

1 db
1 db
1 db

Elsz.écs

Nettó érték

2012.XII.31ig 2012.XII.31.

71400

-66674

4726

29988

-16138

13850

A Társulás Szellemi termékeinek állománya 2013.január 1-én
nyilvántartási

Beszerzés

szám

ideje

1.
2.
3.
4.

2005.10.18
2009.04.07
2009.04.07
2008.04.23

Bruttó érték
Tárgyi eszköz megnevezése

Szoftver Office
Szoftver Windows Vista
Szoftver Microsoft Office
Honlap

mennyisége 2012.XII.31.

1
1
1
1

Szellemi termékek összesen:

Készült: 2013.március 14-én a 2013.március 19-i társulási ülésre
Készítette: Csábi Jánosné megbizott pénzügyi-számviteli ügyintéző
2. oldal

Elsz.écs

Nettó érték

2012.XII.31ig 2011.XII.31.

68700
40920
74364
719200

-68700
-40920
-74364
-719200

0
0
0
0

903184

-903184

0

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

Előterjesztést készítette :Hesz Ildikó

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

JEGYZŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-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!
Jegyző Asszony munkába járása tömegközlekedéssel ugyan megoldható, de ebben az
esetben alkalmazkodnia kell a menetrendekhez. A jelenleg érvényben lévő MÁV és VOLÁN
menetrendek alapján a munkaidő megkezdése előtt 2 órával kell munkába indulnia ahhoz,
hogy a munkahelyére érjen, valamint a munkaidő végeztével 2 órát vesz igénybe hazaérkezése. A bizottsági, testületi ülések napján azonban mindenképp indokolt, hogy Jegyző Aszszony saját gépkocsival közlekedjen. A saját személygépkocsi használatát a munkáltatónak
kell engedélyeznie. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza a munkába járás költségeinek térítését. A rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a bérlet legalább 86 %-át kell megtéríteni a dolgozónak. Nagymaros – Rétság útvonalon a következők szerint lehet közlekedni
tömegközlekedéssel: Vác – Rétság autóbusszal, a bérlet ára 21.400 Ft, Nagymaros – Vác
útvonalon vonattal, a bérlet ára szintén 21.400 Ft. Összköltség a két bérlet figyelembe vételével 42.800 Ft, ennek 86 %-a 36.808 Ft. Tekintettel arra, hogy a tömegközlekedéssel történő munkába járás csak hosszú várakozással vehető igénybe, valamint a bizottsági és testületi ülések alkalmával nem is vehető igénybe, javaslom Jegyző Asszony részére a munkába
járásra költségtérítés megállapítását.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK
Fentiekben részletezve

4. HATÁROZATI JAVASLAT
5.
„A”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.(III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző költségtérítéséről szóló előterjesztést. Hozzájárul, hogy Tömör Józsefné jegyző részére
2013. március 1. naptól 35.000 Ft/hó költségátalány kerüljön kifizetésre. A költ1 oldal a 2 oldalból

Jegyző költségtérítésének megállapítása.
2012.március22 -i Kt. ülésére
ségátalány forrásaként az általános tartalékot jelöli meg A költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésre javaslatot kell tenni.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint

„B”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.(III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző költségtérítéséről szóló előterjesztést. A költségtérítés megállapításához nem járul hozzá.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: értesítésre 2013. március 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző

2

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

Előterjesztést készítette :Tömör Józsefné jegyző előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

INGATLANTULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-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 Kormány 1361/2012. (IX.14.) Kormány Határozata értelmében 2013. július 1-től a tehergépjárművek Magyarország országos közútjainak használatáért a megtett úttal arányos díjat kötelesek fizetni. Az ehhez szükséges beruházási feladatokat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. látja el.
Az elektronikus útdíj díjellenőrzési állomások elektromos csatlakozási helyeinek tervezésére a LINE-TERV Mérnöki Iroda kapott megbízást. A csatlakozási hely kiépítése a
Rétság 566 hrsz-ú ingatlant érinti, mely Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képezi. A
távvezeték építés a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (továbbiakban:
VET.) előírása szerint ingatlantulajdonosi hozzájárulás alapján valósíthatók meg, ezért kéri az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását a közművezeték építéséhez.
A vezetékjog a VET 125.§-a értelmében az ingatlan-nyilvántartásba az engedélyes javára
bejegyzésre kerül.
A vezeték megépítésével összefüggő ingatlan értékcsökkenését az engedélyes megtéríti
külön megállapodás alapján. A kivitelezési munkák során felmerülő kárt a kivitelező téríti
meg.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK
1.pontban részletezésre került.
4. HATÁROZATI JAVASLAT
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.(III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az elektronikus útdíj díjellenőrzési állomások elektromos csatlakozási helyeinek tervezéséréhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést.

1 oldal a 2 oldalból

2012.évi közbeszerzési terv .
2012.február 17 -i Kt. ülésére
A Rétság 566 hrsz-ú, Rétság Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanon kialakítandó F4 2. sz. út 56+185 km szelvény megnevezésű közművezeték
F4 rajzszámú nyomvonalrajzon bemutatott módon történő építéséhez a hozzájárulást
megadja.
Felhatalmazza a polgármestert sz előterjesztés mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző
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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 pénzügyi csoportvezető
Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
PIAC UDVAR TERVEZÉSI AJÁNLATA ÉS TERVEZŐI SZERZŐDÉS-TERVEZETE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület január 25-én döntött arról. hogy a Kovaterv Kft-től
- a Piac udvar területére a HÉSZ-ben előírt beépítési terv elkészítésére,
- a Piac udvar területére közművázlat tervek elkészítésére az elektromos áram, víz és
szennyvíz vonatkozásában, valamint
- előzetes költségbecslést ezen közművek kivitelezői munkáira
árajánlatot kell kérni.
Kovács Miklós tervezőtől az árajánlat és szerződés-tervezet megérkezett, melyet az előterjesztéshez csatolok.
A tervezői árajánlat 300.000 Ft+áfa összeget tartalmaz. Az egységes beépítési terv a városközponti részének ízléses és egységes látványát biztosítja, kapcsolódva ezzel a folyamatban lévő
városközpont-rehabilitációs munkákhoz. A közműcsatlakozások kiépítése a vállalkozások számára
elengedhetetlen feltétel. A tervek megrendelését minden szempontból indokoltnak tartom.
A Képviselő-testület a Piac udvarban értékesítendő területek árát 3.000 Ft/m2 összegben határozta meg. Egy telek a leendő tulajdonosnak 90.000 Ft-ba fog kerülni. Az egy ingatlanértékesítésre
jutó várható árbevétel jelentős hányadát a földhivatali költségekre (telekkialakítás, bejegyzés) már
kifizettük. Mindenképp át kell gondolni az értékesítés során a tervezési költségek továbbhárításának lehetőségét.
A tervezési díjat 2013. évi költségvetésünk nem tartalmazza, biztosítására az általános tartalékból
kell fedezetet átcsoportosítanunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni, a tervezői munkák megrendeléséről dönteni szíveskedjen.
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2.)Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
19/2013.(I.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac udvarban kialakuló ingatlanok hasznosításával kapcsolatos beépítési tervről, és közműellátásról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület árajánlatot kér a Kovaterv Kft-től az alábbi munkák elvégzésére
- a Piac udvar területére a HÉSZ-ben előírt beépítési terv elkészítésére,
- a Piac udvar területére közművázlat tervek elkészítésére az elektromos áram, víz és szennyvíz
vonatkozásában, valamint előzetes költségbecslést ezen közművek kivitelezői munkáira.
Határidő: 2013. január 28.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”

4.) Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac udvarban kialakuló ingatlanok tervezési árajánlatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Kovaterv Kft. 300.000 Ft +áfa összegű árajánlatát elfogadja, és megrendeli
a
- a Piac udvar területére a HÉSZ-ben előírt beépítési terv elkészítését,
- a Piac udvar területére közművázlat tervek elkészítését az elektromos áram, víz és szennyvíz
vonatkozásában, valamint előzetes költségbecslést ezen közművek kivitelezői munkáira.
Az előterjesztés mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármester a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület tervezési díj fedezetét 300.000 Ft +áfa összegben az általános tartalék terhére biztosítja. A tartalék feloldására, a szolgáltatási díj pótelőirányzatára a 2013. évi költségvetés
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. március 9.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyző
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KOVATERV
ÉpítészIrodaKft.
3041 Héhalom, Pet_fi S. út 11.
Tel, fax: 32-482-286, 06-20-669-5622
email: kovacs.miklos@kovaterv.hu

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

TERVEZÉSI AJÁNLAT
A Városi Piac beépítési terveinek elkészítésére.

Tisztelt Polgármester Úr!.
A Rétság 209/10 hrsz-ú „piac udvar” elnevezés_ ingatlanon kialakítandó városi piac beépítési
terveinek elkészítését az alábbiak szerint vállaljuk:
Beépítési tervdokumentáció: 300.000.- Ft +Áfa
A dokumentáció tartalma:
-beépítési helyszínrajz
-vezérszinti alaprajz
-látványtervek
-vízi és elektromos közművek nyomvonal vázlat terve
-közmű kiépítés tervezői költség becslése
A tervdokumentáció a szükséges példányszámban készül papír és digitális adathordozón, teljes
vállalási határidő 30 nap.
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában, üdvözlettel:
Kovács Miklós
okl. építészmérnök, ügyvezet_
Héhalom, 2013. február 12.
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)
Megbízó:

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
(képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester)
Megbízott tervező adatai:
KOVATERV Építész Iroda Kft.
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11.
(képviselő: Kovács Miklós tervező)

A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező között a mai napon az alábbi feltételekkel
jött létre:
1./ A Tervező elkészíti a Rétság 209/10 hrsz-ú „piac udvar” elnevezésű ingatlanon kialakítandó városi piac beépítési
terveit

2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi:
- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat (ingatlan megosztás geodéziai térképe)
3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és jogi szabályozás
betartása mellett kidolgozza a beépítési tervdokumentációt
4./ A dokumentációk tartalma:
-beépítési helyszínrajz
-vezérszinti alaprajz
-látványtervek
-vízi és elektromos közművek nyomvonal vázlat terve
-közmű kiépítés tervezői költség becslése

5./ A dokumentáció példányszáma:
A dokumentáció 5 példányban készül papír és digitális adathordozón, minden további, a megrendelő kérésére
készített példány külön megállapodás szerint.
6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációt közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti.
7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:
A dokumentációk átadása a szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes.
8./ A tervezési díj:
300.000 Ft+27% ÁFA,
A tervezési díj a dokumentációk átadását követően, átutalással kerül kifizetésre a Tervező 1040407240721741 számú bankszámlájára 15 napon belül.
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9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a szerződő felek
külön megállapodása szerint kerül kifizetésre.
10./A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely
szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át.
11./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak.
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták
alá.
Rétság, 2013. február .
Kovács Miklós
ügyvezető igazgató
KOVATERV Kft.

Mezőfi Zoltán
Polgármester
Rétság Város Önkormányzata

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 pénzügyi csoportvezető
Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
AJÁNLAT MUNKAVÉDELMI FELADATOK ELLTÁSÁRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkavédelemmel kapcsolatos törvényi kötelezettség teljesítése, illetve ezek hiánya évről-évre
felmerülő probléma. Jelenleg nem rendelkezünk érvényes szerződéssel munkavédelmi feladatok
ellátására.
Az 5/1993 ( XII.22.) MÜM rendelet szabályozza a munkavédelemi szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatását. Munkatársaink között ilyen végzettségű dolgozó nincs.
A közelmúltban a Konyhán két munkahelyi baleset is történt. A hatályos jogszabályok alapján a
jegyzőkönyvet csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember írhatja alá. Ezen felül március
27-én munkavédelmi ellenőrzés is volt az intézménynél. Az ellenőrzés során több hiányosság került megállapításra. A büntetéstől az ellenőrök eltekintettek, mivel igazolni tudtuk, hogy árajánlatokat kértünk a hiányosságok pótlása érdekében.
Fodor László évek óta ellátta a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A Konyha hiányosságainak pótlására 110.000 Ft-os ajánlatot tett. A költség nevesítetten 2013. évi költségvetésünkben
nem jelenik meg, összegét megpróbáljuk kigazdálkodni a végrehajtás során a dologi kiadásokból.
Másik ajánlata valamennyi intézményre kiterjedő folyamatos feladatellátásra vonatkozik, melynek
díja havi 50.000 Ft. A fedezetet a város költségvetésében lenne célszerű elkülöníteni. 2013. évi
költségvetési kiadási többlet 450.000 Ft lenne. Pótelőirányzatként az összeg biztosítása indokolt
lenne. Ha figyelembe veszem, hogy az ajánlati ár kiterjed az Óvodára, az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézményre, a Polgármesteri Hivatalra, a Városi művelődési Központ és Könyvtár
intézményre és a város költségvetése alatt tervezett feladatokra is, az egy intézményre, költségvetésre jutó 2013. évi vállalkozási díj 90.000 Ft lenne (intézményenként az egy hónapra jutó összeg
10.000 Ft). A szerződés aláírásával az intézményvezetők biztosítani tudnák a munkavédelemmel
kapcsolatos előírások betartását, a felelősség – a feltételek biztosításának kivételével - a megbízott szakembert terheli.
Az árajánlatban lévő költségeket áfa – a vállalkozó áfaalanyisága miatt – nem terheli.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3.) Jogszabályi háttér
2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának
feltételei
2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is - állományi létszáma alapján kell csoportosítani:
c) 50-500 munkavállaló között;
3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató - a 4-5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével - legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és
munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított
munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
4. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá
ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50
főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése
(foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként
maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói
feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és
jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok
személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott)
szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is.
5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a
munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.
Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi
osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:
- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;
- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb
veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.
A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy
alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).
Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen
arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.
6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.
7. A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt
írásban dokumentálni.
A büntetést pedig a 273/2011. korm. rendelet szabályozza. A munkavédelmi bírság alapöszszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint. Különböző hiányosságért
külön szorzószám szerint kerül meghatározásra a bírság.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”
4.) Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fodor László munka- és tűzvédelmi adótanácsadótól érkezett árajánlatokról készített előterjesztést.
„A” változat
A Képviselő-testület a Napközi konyhánál elvégzendő feladatok biztosítása érdekében az összesen 110.000 Ft-os vállalási árat elfogadja és megrendeli a 2013 évi Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését, az új Munkavédelmi Szabályzat elkészítését, a tűzvédelmi szabályzat elkészítése,
az EVÉD kiadó lapok elkészítését, a dolgozók munkavédelmi oktatását. A vállalási díj összegét a
jóváhagyott 2013. évi költségvetésben jóváhagyott dologi kiadásokból átcsoportosítással kell biztosítani.
A Képviselő-testület a munka- és tűzvédelmi feladatok folyamatos ellátására benyújtott árajánlatot
elfogadja, hozzájárul, hogy valamennyi intézményre kiterjedően a szolgáltatás megrendelésre kerüljön. A város költségvetésében a vállalkozási díj 2013. évi összegét, 450.000 Ft-ot az általános
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Eseti megbízási szerződést és a folyamatos szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződést aláírja
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
„B” változat
A munkavédelmi feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátását fontosnak tartja. A szolgáltatást
végző vállalkozó kiválasztásához a jelenlegi ajánlaton felül legalább újabb két ajánlatot kell kérni
……………………………………. és
……………………………………. vállalkozásoktól
Határidő: 2013. április15.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. március 12.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné s.k.
jegyző
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Árajánlat
Az előzetes egyeztetésünk alapján az Önkormányzati Konyhát érintő munka-és tűzvédelmi jogszabályokban előírt feladatokat az alábbiak szerint tudom elvégezni:
1.
2.
3.
4.
5.

2013 évi Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése:
Új Munkavédelmi Szabályzat elkészítése:
Tűzvédelmi szabályzat elkészítése
EVÉD kiadó lapok elkészítése:
Oktatás végrehajtása:
Összesen:

Nettó, Bruttó ua.
40.000,-Ft
20.000,-Ft
20.000,-Ft
10.000,-Ft
10.000,-Ft
110.000,-Ft

A balesetek vizsgálatát, mivel ezekkel kapcsolatban később akár bíróságon is meg kell jelenni és felelőséget kell vállalni, csak ott tudom vállalni, ahol a szerződés alapján jelen vagyok,
erre felelőséget vállaltam.
Rétság, 2013.03.11-én

Tisztelettel:

Fodor László
Munka-és tűzvédelmi tanácsadó
2651 Rétság Madách út.13.
Telefon: 06/30-205 4761

Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására
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Tárgy: Árajánlat
Tisztelt Rétsági Önkormányzat!
Az önkormányzat intézményeinek, munkavédelmi szemléjét, a munka-, és tűzvédelmi okmányrendszerek átvizsgálását, a szükséges módosításokat, kiegészítéseket, új dokumentumok
kidolgozását (tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi terv, kiürítési számítás, munkavédelmi szabályzat,
egyéni védőeszköz juttatás, orvosi vizsgálatok, dohányzás rendje stb.) elvégzem a kockázatértékeléseket. Figyelemmel kísérem az érintésvédelmi( 3 évente), az elektromos tűzvédelmi szabványossági, a villámvédelmi felülvizsgálatok (6 évente) felülvizsgálatok elvégzését. Az éves kötelező
munka-, és tűzvédelmi oktatásokat megtartom. Ezen kívül az összes önkormányzati intézmény
tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait (kivéve a tűzoltó készülékek éves ell-e, tűzcsapok ell-e)
Részleteiben az önkormányzati intézmények egész területén, felelőséget vállalok, a munka-és
tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére, a munka-és tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok folyamatos figyelésére, javaslatok megtételére, a balesetek tűzesetek megelőzésére, a bekövetkezett események kivizsgálására, a munka-és tűzvédelmi szemlék megtartására, ezekről
jegyzőkönyv készítésére. A felelőségem nem terjed ki a munkáltató munka-és tűzvédelmi törvényben, egyéb jogszabályokban előírt felelőségére. Az intézményeket havi rendszerességgel látogatom.
A fenti intézmények teljes területén elvégzem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos előírások teljes körű betartásának, betartatásának ellenőrzését.
Megszervezem és végrehajtom a munkahelyek, létesítmények, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszközök, anyagok, energia, előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása során az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzését, felügyeletét, az ezzel
kapcsolatos és indokolt rendszabályok kidolgozását, azok betartásának ellenőrzését.
Előkészítem a veszélyes létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák üzemeltetésének írásban történő elrendelését, az ezzel kapcsolatos előzetes felméréseket, vizsgálatokat.
Végrehajtom a nem veszélyes gépek (karbantartók) időszakos felülvizsgálatát.
Megszervezem és koordinálom a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá eső eszközök, technológiák felülvizsgálatát.
Ellenőrzöm a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben előírt, a munkahely jellegének megfelelő, öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési szabályok betartását.
Továbbá ellenőrzöm a munkahelyeken alkalmazott egyéni és kollektív védőeszközök állapotát, használatát.

Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására
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Ellenőrzöm az előzetes, időszakos és utólagos orvosi vizsgálatok elvégzését.
Végrehajtom az esetlegesen bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálását, naprakészen
vezetem az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyveket, naplókat, egyéb előírt nyilvántartásokat, okmányokat.
Szervezem, előkészítem és végrehajtom az előzetes, az ismétlő és a rendkívüli munkavédelmi oktatásokat, az oktatott anyag elsajátításának fokát felmérem.
Részt veszek a munkavédelmi hatóság ellenőrzésein. Kidolgozom az esetlegesen felmerülő hiányosságok kiküszöbölését szolgáló intézkedési tervet.
Folyamatosan figyelemmel kisérem a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, ezzel kapcsolatban komplex javaslat csomagot dolgozok ki a balesetek megelőzésére, a
balesetek kivizsgálása, a munkavédelmi ellenőrzések, szemlék megtartása.
Az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről 57§ és a kapcsolódó 5/1993. (XII.26.) MüM
rendelet 4 § és a rendelet 2.sz. melléklete, a 16/2004. (IV.19.) FMM rendelet 1§ és a rendelet 2.sz.
melléklete alapján, mivel középfokú munka-, és tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkezek, megfelelek az előírt követelményeknek.
Ajánlatomról a számlát „munka-és tűzvédelmi tevékenység” jogcím alapján állítom ki, melynek havi nettó összege 50.000,-Ft.
Rétság, 2013.március 11-én

Tisztelettel!

/Fodor László/
Munka-, és tűzvédelmi tanácsadó

Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására
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Fodor László egyéni vállalkozó
2651 Rétság Madách út 13.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ESETI
FELADATRA
Mely megköttetett
1.) Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: …………………………………………… képviseli Mezőfi Zoltán polgármester mint
megbízó, valamint
2.) Fodor László egyéni vállalkozó (szül.helye: Mezőkövesd, 19961.07.23. Laki Zsuzsanna)
Adószám 63398603-3-32, Egyéni vállalkozói engedély nyilvántartási száma: 6362748 Számlaszám: 64000060-10055276 Oklevél szám: 8-MH-MV/90 OKJ: 52 8915 02, 2651 Rétság Madách
út 13. szám alatti vállalkozó, mint megbízott között, az alábbi feltételekkel:
Megbízó megbízza a megbízottat, hogy az Önkormányzati Konyha részére az alábbi munka és
tűzvédelmi dokumentációt készítse el!
6. 2013 évi Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése:

40.000,-Ft

7. Új Munkavédelmi Szabályzat elkészítése:

20.000,-Ft

8. Tűzvédelmi szabályzat elkészítése

20.000,-Ft

9. EVÉD kiadó lapok elkészítése:

10.000,-Ft

10. Oktatás végrehajtása:

10.000,-Ft

Összesen:

110.000,-Ft

3.) Jelen szerződés 2013.április 01-től hatályos és a fenti dokumentumok elkészítéséig tart..
4.) Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a fent vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, az
általa okozott károkért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
5.) Megbízó vállalja, hogy a tűz és munkavédelmi előadó zavartalan feladatellátásához a szükséges feltételeket, okmányokat, személyeket az alábbiak szerint engedélyezi és biztosítja:
-

A munka és tűzvédelmi tanácsadó részére belépést, illetve bejárást az Intézmény teljes területére és kísérő nélküli szabad mozgás azon belül.

-

A tapasztalatok írásos, elektronikus és digitális rögzítését.

-

Az oktatásokhoz megfelelő méretű és berendezett helyiségeket és a szükséges időt

-

Az alkalmazott gépek, épületek műszaki dokumentációit

-

A foglalkoztatott munkavállalók tűz- és munkavédelmi nyilvántartásaihoz, egyéb okmányaihoz
szükséges adatait, jogosítványait.

Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására

-
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A munkavégzéshez szükséges asztalt, helyiséget.

6.) A megbízó jelenleg a Intézmény alkalmazásában összesen 5 főt alkalmaz.
7.) A megbízott megegyezés szerinti eseti díja a közölt adatok alapján összesen nettó 110.000,Ft. azaz ötvenezer forint. A szolgáltatás díját a megbízó számla ellenében fizeti ki, melyet a megbízó átutalással teljesít a teljesítést követő hó 10-ig. A felek az ellátási díjat évente a feladatok és
egyéb változások figyelembevételével kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják, de leghamarabb a szerződés megkötését követő két év múlva.
8.) Ezen szerződést a felek mint, ügykörükben nyilatkozattételre jogosultak és akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Rétság, 2013.március

-én

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fodor László
egyéni vállalkozó

Fodor László egyéni vállalkozó
2651 Rétság Madách út 13.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Mely megköttetett
2.) Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: ……………………………………………, Képviseli Mezőfi Zoltán polgármester
mint megbízó, valamint
2.) Fodor László egyéni vállalkozó (szül.helye: Mezőkövesd, 19961.07.23. Laki Zsuzsanna)
Adószám 63398603-3-32, Egyéni vállalkozói engedély nyilvántartási száma: 6362748 Számla-
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szám: 64000060-10055276 Oklevél szám: 8-MH-MV/90 OKJ: 52 8915 02, 2651 Rétság Madách
út 13. szám alatti vállalkozó, mint megbízott között, az alábbi feltételekkel:
Megbízó megbízza a megbízottat, hogy a fent nevezett intézmény részére az 1993. évi XCIII. Mvt.
és az 1996. évi XXXI. Tűzvédelemről szóló törvény és a vonatkozó rendeletek alapján a tűz-és
munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos teendőket az alábbiak szerint lássa el:
A szemlék, bejárások során fellelhető hiányosságok feltárása, jegyzőkönyvben rögzítése,
javaslattétel a tervszerű megszüntetésére, a megbízott intézkedési tervet dolgoz ki és az abban
szereplő feladatokat a megbízó határidőre végrehajtatja.
•

a fenti Intézmény területén a tűz-és munkavédelmi előírások betartásának figyelemmel
kisérése,

•

az Intézmény kockázatértékelésének, tűz-és munkavédelmi szabályzatának időszakos
felülvizsgálata, a szükséges módosítások végrehajtása, új okmányok elkészítése.

•

a munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és
üzemeltetése, továbbá munkaeszközök, anyagok, energia, előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzése, felügyelete, az ezzel kapcsolatos és indokolt rendszabályok kidolgozása, azok betartásának ellenőrzése.

•

a veszélyes létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák üzemeltetésének írásban történő elrendelésének előkészítése, az ezzel kapcsolatos előzetes felmérések, vizsgálatok elvégzése.

•

A veszélyes és nem veszélyes gépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése.

•

a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében az időszakos biztonsági felülvizsgálat alá eső eszközök, technológiák felülvizsgálatának megszervezése és végrehajtása

•

a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben előírt, a munkahely jellegének
megfelelő, öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési, munka higiénés szabályok betartásának ellenőrzése.

•

a munkahelyeken szükséges és alkalmazott egyéni és kollektív védőeszközök ellátásának rendjének pontosítása, meglétének, állapotának, azok használatának ellenőrzése,
kiosztásának szabályos, írásban történő dokumentálása.

•

az előzetes, időszakos és záró orvosi vizsgálatok elvégzésének figyelemmel kísérése,
kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval.

•

A fenti Intézmény teljes területén a munkabalesetek kivizsgálása, az ezzel kapcsolatos
jegyzőkönyvek, naplók, egyéb előírt nyilvántartások, okmányok vezetése.

Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására

•
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az előzetes, az ismétlő és a rendkívüli tűz-és munkavédelmi oktatások szervezése,
megtartása, szabályos dokumentálása az oktatott anyag elsajátítási fokának felmérése.

•

nem veszélyes kisgépek kezelőinek az adott eszközök kezeléséből történő vizsgáztatása.

•

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv kidolgozása, folyamatos aktualizálása.

•

a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése, ezzel
kapcsolatban komplex javaslat csomag kidolgozása a balesetek megelőzésére, a munkavédelmi ellenőrzések, szemlék megtartására.

•

A megbízott felelősége, nem terjed ki a munkáltató munka-és tűzvédelmi törvényben,
egyéb jogszabályokban előírt felelőségére. A megbízott az intézményeket havi rendszerességgel látogatja.

•

A megbízott figyelemmel kíséri a tűzoltó készülékek negyedéves belső ellenőrzését, a
hő-és füstelvezetők, a tűzoltó vízforrások, tűzcsapok féléves, a tűzoltó készülékek éves
felülvizsgálatát, javaslatot tesz a hiányzó tűzvédelmi piktogramok kihelyezésére.

•

Ezen kívül a Intézmény vezetésének igényei, illetve a meglévő helyzet alapján a megbízott elvégzi a munkavállalók szondáztatását tervszerűen és váratlan időpontokban
(Az alkohol szondákat megbízó biztosítja).

•

A vezetés igénye alapján a megbízott részt vesz az anyagi fegyelem megszilárdításával
kapcsolatos intézkedések kidolgozásában, az ezzel kapcsolatos ellenőrzések végzésében.

3.) Az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről 57§ és a kapcsolódó 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4 § és a rendelet 2.sz. melléklete, a 16/2004. (IV.19.) FMM rendelet 1§ és a rendelet 2.sz.
melléklete alapján a Intézmény II/b besorolásba tartozik, ami alapján köteles „ 1 fő középfokú
munkavédelmi szakképesítésű személyt napi egy órában foglalkoztatni.”
3.) Jelen szerződés 2013.április 01-től hatályos és határozatlan időre szól. Ettől kezdődően a
megbízott a tűz és munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos teendőket a megbízási szerződés
szerint látja el.
A szerződést bármelyik fél jogosult 30 naptári napos felmondással megszüntetni.
4.) Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a fent vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, az
általa okozott károkért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
5.) Megbízó vállalja, hogy a tűz és munkavédelmi előadó zavartalan feladatellátásához a szükséges feltételeket, okmányokat, személyeket az alábbiak szerint engedélyezi és biztosítja:
-

A munka és tűzvédelmi tanácsadó részére belépést, illetve bejárást az Intézmény teljes területére és kísérő nélküli szabad mozgás azon belül.

-

A tapasztalatok írásos, elektronikus és digitális rögzítését.

Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására
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-

Az oktatásokhoz megfelelő méretű és berendezett helyiségeket és a szükséges időt

-

Az alkalmazott gépek, épületek műszaki dokumentációit

-

A foglalkoztatott munkavállalók tűz- és munkavédelmi nyilvántartásaihoz, egyéb okmányaihoz
szükséges adatait, jogosítványait.

-

A munkavégzéshez szükséges asztalt, helyiséget.

6.) A megbízó jelenleg a Intézmény alkalmazásában összesen

főt alkalmaz.

7.) A megbízott megegyezés szerinti havi díja a közölt adatok alapján összesen nettó 50.000,- Ft.
azaz ötvenezer forint. A szolgáltatás díját a megbízó számla ellenében fizeti ki, melyet a megbízó
átutalással teljesít a teljesítést követő hó 10-ig. A felek az ellátási díjat évente a feladatok és egyéb
változások figyelembevételével kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják, de leghamarabb a
szerződés megkötését követő két év múlva.
8.) Ezen szerződést a felek mint, ügykörükben nyilatkozattételre jogosultak és akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Rétság, 2013.március

Mezőfi Zoltán
polgármester

-én

Fodor László
egyéni vállalkozó

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A járási hivatalok kialakításával több, eddig az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó
feladat került a járási hivatalok hatáskörébe. A Szervezeti és Működési Szabályzatot ennek
megfelelően módosítani szükséges.
Rétság Város Képviselő-testülete 2013. január 17-i ülésén meghatározta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait, melyet a Szervezeti és Működési Szabályzat soron következő módosításakor át kell vezetni.
Mint Önök előtt is ismeretes az állam jogszabályban határozta meg az önkormányzatok szervezetének köztisztviselői létszámát, mely Rétság város esetében 19,63 fő. A jelenleg érvényben
lévő SZMSZ 2013. 14 főben határozza meg a köztisztviselők számát, mely 2013. március 31.
napjával 1 fővel, majd az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 30.napon újabb egy
fővel csökken.
A Képviselő-testület megfogalmazta, hogy tegyünk javaslatot a köztisztviselői létszám növelésére. Ennek megfelelően az alábbi javaslatot teszem:
1 fő ügykezelő 2013. március 1. nappal kérte felmentését nyugállományba vonulása miatt. Az
előzőekben leírtak szerint az álláshely 2013. március 31. nappal megszüntetésre kerül. A feszített létszám következtében a munkaköréhez tartozó feladatok ellátása az álláshely megszüntetése miatt ellátatlan marad., ezért az álláshely megtartása indokolt. Az ügykezelő a fenti időponttól 2 hónapos felmentési idejét tölti, melyből 30 napra fel kell menteni a munkavégzés alól.
2013. április 1-től 1 hónapos időtartamra a feladatok folyamatos elvégzése miatt kettős foglalkoztatás alkalmazása szükséges.
Már évek óta problémát jelent az irattár rendezetlensége. Az iratok össze-visszasága napi szinten nehezíti meg az ügyek gyors és hatékony intézését. 1 álláshely akár határozott időre történő
biztosítása lehetővé tenné az irattár rendszerezését, a selejtezhető iratok kigyűjtését.
A városüzemeltetési csoport jelenleg 13,25 főből áll. 1 fő városgondnok, 3 fő szakmunkás,
melyből 1fő zárolásra került, 1 fő gépkocsivezető, 1,25 fő segédmunkás,,, 1 fő takarítónő és 5
fő konyhai dolgozó.
A város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok nagy terhet rónak a csoportra. A feszített létszám miatt nem jut elegendő idő a városfejlesztésre. A városrehabilitációs pályázat kapcsán is
felmerül több olyan megoldandó feladat, amelynek megoldására műszaki szakértelemmel és
végzettséggel rendelkező kolléga jelenleg nem biztosított.
Az építéshatósági ügyintézői álláshely jelenleg 3 van, melyből 1 hely a Gyesen lévő köztisztviselő tartós távollétének megszűnését követő 30. napon megszüntetésre kerül. Az építésügy
sajátos terület, törvény szabályozása szerint az álláshelyet betöltő köztisztviselő csak építésügyi feladatkörökkel bízható meg. Az építésügyi feladatok ellátására elegendő a két fő, azonban
a megszüntetésre kerülő álláshely átcsoportosítható a városüzemeltetési csoporthoz.
1 oldal a 46 oldalból
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A pénzügyi vezető többször jelezte, hogy az adóügyek és a pénztár egy ügyintézőre való telepítése sok problémát vet fel. A csoportvezető feladatai a városrehabilitációs pályázat kivitelezésének megkezdésével nagy mértékben megnövekedtek. A többlet feladatok keletkezése következtében a napi egyéb feladatai nehezen és többletmunkával végezhetők el. A határidők betartása mindenhol, de különösen a pénzügyi területen elengedhetetlenek, hiszen ettől az önkormányzat finanszírozása is függhet. Fentiekre tekintettel egy álláshely létesítését javaslom a
pénzügyi csoporton belül, így az adó és a pénztár szétválasztása is megoldódik.
Kérem a Tisztelt-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a fentiekben felsorolt
álláshelyek betöltéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

2

Jogszabályi háttér

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) rendeletének 18.§ (3) bekezdés d) pontja értelmében bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet, az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, csak a Képviselő-testület
hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni
kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.

3

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
302/2012. (XII.20.) számú Kt. határozata

Tárgy: Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait az
alábbiak szerint határozza meg:
Elnök:
Állandó tagok:
1. Jegyző
2. Pénzügyi csoportvezető
3. Bulejka András
4. Majnik László
5. Jávorka János
6. Az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges szakértelemmel
rendelkező személyt a képviselő-testület jelöli ki.
5/2013. (I.17.) számú KT. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság tagjainak meghatározásáról készített előterjesztést.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közül Majnik Lászlót és Jávorka Jánost tisztségéből
felmenti, helyettük
1./ Szabó Klára
2./ Horváthné Moldvay Ilona tagokat delegálja a bizottságba.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének Bulejka Andrást választja meg.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelölését az SZMSZ soron következő módosításakor át kell vezetni.
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Határozati javaslatok
„A”
./2013.( III.22.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a párhuzamos foglalkoztatásról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul 2013. április 01.napjától 2013. április 30. napjáig a párhuzamos
foglalkoztatásához a hatósági és igazgatási csoportnál. A személyi juttatások költségét 2013.évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Tömör Józsefné jegyző

./2013.( III.22.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a párhuzamos foglalkoztatásról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem járul hozzá 2013. április 01.napjától 2013. április 30. napjáig a párhuzamos foglalkoztatásához a hatósági és igazgatási csoportnál. A személyi juttatások költségét
2013.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. március 13.
Tömör Józsefné
jegyző

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (V. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított
1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 18.§ (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A Rendelet 18.§ (4) c) pontjában, valamint a 27.§ (1) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szövegrész lép.
3
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2.§
A Rendelet 46.§ (2) bekezdése c) ponttal egészül ki:
c) Közbeszerzési Bíráló Bizottság
3.§
A Rendelet 3. számú mellékletének III. része a következők szerint módosul:
III.
KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Elnök: Bulejka András
Tagok: Horváthné Moldvay Ilona
Szabó Klára
Pénzügyi Csoportvezető
Jegyző
Az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges szakértelemmel rendelkező
személy
4.§
A Rendelet 3. számú melléklete IV. résszel egészül ki:
IV.
TANÁCSNOKOK
Költségvetés, pénzügyek: Majnik László
Oktatás, kultúra, sport, helyi média, civil kapcsolatok: Girasek Károly
Egészségügy, szociális ügyek: Dr.Szájbely Ernő
Közbiztonság, városgazdálkodás: Jávorka János
5.§
A Rendelet 4. számú melléklete IV. résszel egészül ki:
IV.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladat és hatásköre
(1) Felbontja és értékeli a beérkezett ajánlatokat
(2) Közreműködik a nem közbeszerzés köteles ún. szabadkézi beszerzési eljárások lebonyolításában.
6.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 1.§ (4) bekezdésének b), d) és e) pontja, valamint a 3.§ (2)
bekezdése hatályát veszti.
7.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 1.§ (4) bekezdésének c) pontja a következők szerint módosul:
építésügyi hatósági jogkör - a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete
alapján - kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény,
Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és
Tolmács településekre.
8.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 5. § az következők szerint módosul:
1. A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester

1
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Jegyző
Aljegyző
Irodai asszisztens (Mt) 2012.03.31-ig
Hatósági és Igazgatási Csoport
- ügykezelő
- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéző
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság)
- hatósági ügyintéző
Összesen:
Pénzügyi Csoport:
- csoportvezető
- adó ügyintéző
költségvetési, pénzügyi ügyintéző
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző
Összesen
Mindösszesen:
előzőből: körzeti feladatellátás
Városüzemeltetési Csoport (Mt)
városgondnok (csoportvezető)
Műszaki ügyintéző
Szakmunkás
- gépkocsivezető
-segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 fő összesen 10 órában)
- temetőgondnok és gépkocsivezető
- takarítónő
- élelmezésvezető
-szakácsnő
- konyhalány
összesen:
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:
Előzőből köztisztviselő:

2013.03.22-i kt.ülésre

1
1
1*
2*
1
3***
1
7 fő
1
1
3
1
6
16
3
1
1
3
1
1,25
1
1
1
2
2
14,25
30,25****
16 fő

* álláshely megszüntetésére 2013.03.31-én kerül sor.
*** 1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 30.napon kerül sor.
**** jelzett létszámok megszüntetését követően 28,25 fő

9.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 6.§ felsorolásából kikerül a gyámügyi ügyintéző és az okmányirodai ügyintéző
10.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 8.§ (1) bekezdés a) pontja a következők szerint módosul:
a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:
Hétfő
7.30 órától 17.00 óráig
Kedd,szerda
7.30 órától 16.00 óráig
Csütörtök
7.30 órától 16.00 óráig
Péntek
7.30 órától 12.30 óráig tart.
11.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 8.§ (2) b) pontja hatályát veszti
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12.§
A Rendelet 5. számú mellékletének 9.§ a következők szerint módosul:
A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt.193./R § hatálya alá tartozó dolgozók
tekintetében a jegyző, a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozók, a jegyző, valamint a közfoglalkoztatottak
tekintetében a polgármester gyakorolja. A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása a városüzemeltetési tanácsnok bevonásával és a Szociális Bizottság véleményezésével történik.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2013. március …….-én kihirdetésre került.
Tömör Józsefné jegyző
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1./2011.( I.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2011.(II.28.), 11/2011.(V.05), 15/2011.(VII.04.),
20/2011.(X.21.) ,16/2012.(IX.03.), 20/2012.(IX.21.) és 23/2012. (XII.28.) rendeletekkel)
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított
1990.évi LXV. törvény 18.§ (1.) bekezdésében fogalt felhatalmazás alapján az önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
I.FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szervei számára egyes jogszabályokban megállapított hatásköreit, szervezeti és működési szabályait az önkormányzat működési területén e rendelettel együtt kell alkalmazni.
2.§
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rétság Város Önkormányzata
(2) Az önkormányzat székhelye: Rétság Rákóczi út 20.
3.§
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(1)Rétság önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot
teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.
(2) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet
illetik meg.
(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
4.§
Az önkormányzat jelképei
(1) Az önkormányzat címere: Kerektalpú, osztott mezejű pajzs. Kék mezőben elhelyezett ezüstszínű, háromkaréjú falevél. A pajzs talpán látható két egybefonódó zöld dombív a Cserhát és a
Börzsöny találkozásában fekvő helyiség földrajzi helyére utal.

(2) Az önkormányzat zászlója: Ezüst alapszínű, 90 x 180 cm-es álló téglalap, az alsó szélén ezüst
rojtokkal. A zászló felső szélétől 53 cm-re középen helyezkedik el az 50 cm szélességű városi
címer, felette fekete kontúrbetűkkel Rétság felirat.
(3) Az önkormányzati jelképek használatának módját külön rendelet állapítja meg.
5.§
(1) Az önkormányzat hivatalos lapja: a HANGADÓ mely havonta, a testületi ülést követően jelenik
meg.
(2) Az önkormányzat honlapja: www.retsag.hu

II.FEJEZET
A képviselő-testület feladat- és hatásköre
6.§
(1) Az önkormányzat feladatkörére az Ötv. 8.§ (1.) –(4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat köteles gondoskodni az Ötv., valamint más kötelező feladatok ellátásáról
rendelkező törvényekben meghatározott feladatokról, mint alapvető lakossági szolgáltatásokról, különösen:
-

az egészséges ivóvíz ellátásról,

-

óvodai nevelésről,

-

általános iskolai oktatásról és nevelésről

-

az egészségügyi alapellátásról (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és védőnői
ellátásról

-

szociális alapellátásról
7
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- felnőttek esetében szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás,
ápolási díj, átmeneti segély, köztemetés, temetési segély, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság),
- személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák (házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés, családsegítés),
- gyermekek esetében pénzbeli és természetbeni ellátás (rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás)
-

közvilágításról

-

a helyi közutak és köztemető fenntartásáról

-

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

-

képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működéséről,

-

az SZMSZ hatálybalépését követően Ötv., vagy más törvény módosítása, új törvény
alkotása miatt jelentkező kötelező önkormányzati feladatokról.

(3) Az önkormányzat az alábbi feladatokban maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően - mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el,
különösen:
-

tűzoltás és műszaki mentés feladatokról,

-

köztisztasági és településtisztasági feladatokról,

-

települési hulladékkezelésről,

-

helyi közterületek fenntartása

-

csatornázás, csapadékvíz-elvezetési feladatokról,, helyi vízrendezésről és vízkárelhárításról,

-

helyi közutak biztonságos közlekedésre alkalmas, tisztán tartásáról, a hó eltakarítása
és az út síkosság elleni védekezésének biztosításáról, a helyi közút
forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításáról,

-

településfejlesztés

-

településrendezés

-

az épített és természeti környezet védelme

-

a lakásgazdálkodás

-

honvédelmi felkészülés és az ország mozgósítás feladatairól,

-

polgári védelmi feladatok ellátásáról
8
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-

közhasznú foglalkoztatás szervezéséről

-

az állati hullák ártalmatlanná tételéről, a belterületen a kóbor ebek befogásáról

-

őrzéséről, értékesítésével vagy megsemmisítésével kapcsolatos feladatokról, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét
veszélyeztető, betegség tüneteit mutató, vagy a betegségre gyanús ebek és macskák
kártalanítás nélküli kiirtásáról, az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának
megszervezéséről,

-

a lakosság művelődése érdekében közösségi tér biztosításáról,

-

a felnőtt lakosság és az ifjúság általános nyilvános könyvtári szolgáltatásáról,

-

a sporttevékenység támogatásáról, foglalkoztatás megoldásában való közreműködésről,

-

az SZMSZ hatálybalépését követően Ötv., vagy más törvény módosítása, új törvény
alkotása miatt jelentkező kötelező önkormányzati feladatokról.

(4) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékéről az éves költségvetés elfogadásakor a fedezet biztosításával egyidejűleg dönt.
(5) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
a)

megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,

b)

ellátásához a szükséges feltételek fennállnak

c)

nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe

(6) Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a
tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.
7.§
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a rendeletalkotás;
-

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,

-

a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;

-

a helyi népszavazás kiírása,

-

önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk
szabályozása, díszpolgári cím adományozása;

-

a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadása,

-

önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés

-

településrendezési terv jóváhagyása
9

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

2013.03.22-i kt.ülésre

-

hitelfelvétel,

-

a kötvénykibocsátás,

-

gazdasági társaságalapítás, meglévő társaságba tagként való belépés,

-

önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez

-

való csatlakozás;

-

intézményalapítás, megszüntetés, átszervezés,

-

közterület elnevezése, emlékműállítás;

-

megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;

-

eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;

-

véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő;

-

a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés;

-

az Ötv. 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulás

-

a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;

-

amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.
8.§

(1) A képviselő-testület – polgármesterre és bizottságokra á átruházott hatásköreit a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését felülvizsgálhatja, a hatáskört visszavonhatja, illetőleg a hatáskör gyakorlóját beszámoltathatja.
III.FEJEZET
A települési képviselő
9.§
(1) A települési képviselő az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért, illetőleg
a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek képviseletében.
(2) A települési képviselők név és címjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
10.§

(1) A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.
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(2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.
(3) A települési képviselő jogai:
a)

részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében.

b)

a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a bizottság
elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen, vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban érdemi választ kell adni;

c)

Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

d)

igényt tarthat az írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására,

e)

tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottságainak ülésén;

f)

Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni,

g)

megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;

h)

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármesteri hivatal intézkedését, amelyre a
hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni;

i)

igényelheti a polgármesteri hivataltól a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, valamint megbeszéléshez, tanácskozáshoz szükséges
helyiség biztosítását;

j)

képviselői megbízatás ellátásával összefüggő tiszteletdíj és költségtérítésre jogosult,
melynek mértékét külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) A települési képviselő köteles:
a) a képviselő-testület munkájában, a testületi döntések előkészítésében és legalább egy
állandó bizottságban tagként részt venni, kivéve az alpolgármestert, aki nem lehet bizottságnak tagja.
b) a testületi üléseken munkára képes állapotban megjelenni, és az esetlegesen elrendelt
alkoholszondás vizsgálatnak alávetni magát. A vizsgálat elvégzését a testületi ülés
bármely szakaszában, bármelyik képviselő kezdeményezheti. A kezdeményezésről a
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a kezdeményezést a
képviselő-testület elfogadja, az ülésvezető a vizsgálat elvégzésének időtartamára köteles szünetet elrendelni. A vizsgálatot az elrendelt szünetben, elektronikus alkoholszonda segítségével a jegyző köteles elvégezni valamennyi, az ülésen résztvevő képviselő
illetve az ülésvezető vonatkozásában egyaránt, külön helyiségben, két másik képviselő,
mint tanú, egyidejű jelenlétében. Az elvégzett vizsgálatok eredményéről a képviselőtestületet a szünet után tájékoztatni kell, és az eredményt a testületi ülés jegyzőkönyv11
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ében is rögzíteni kell. Az ebben a pontban megfogalmazottak értelemszerűen vonatkoznak a bizottsági ülésekre is.
c) írásban vagy szóban a polgármesternél vagy a bizottság elnökénél előzetesen bejelenteni, ha a testületi vagy bizottsági ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik.
d) a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami szolgálati és üzleti titkot a vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni,
e) bejelenteni – döntés hozatal előtt – személyes érintettségét
f)

megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30
napon belül vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolni kell a vele közös háztartásban
élő házas- vagy élettársának valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.

IV.FEJEZET
A képviselő-testület működése
11.§
A képviselő-testület önkormányzati feladatait a polgármester, bizottságai, a képviselő-testület hivatala útján, valamint a települési képviselők közreműködésével látja el.
12.§
A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő
13.§
(1) A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6
ülést tart.
(2) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja
össze.
(3) A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület
ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke hívja össze.
(4) A képviselő-testület ülését össze kell hívni két települési képviselő vagy a képviselő-testület
bizottságának írásbeli indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a napirendi javaslatot, az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi észrevétellel ellátott döntési javaslatát.
(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő indítvány benyújtásától számított 8 napon belül
köteles az ülést összehívni.
A képviselő-testület munkaterve
14.§
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(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv tervezetet a polgármester készíti elő, és a tárgyévet megelőző év december havi ülésen terjeszti elő.
(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni
-

valamennyi képviselőtől,

-

önkormányzati intézmények vezetőitől,

-

a kisebbségi önkormányzatok vezetőitől,

(3) A munkaterv tervezetbe fel nem vett napirendi javaslatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(4) A munkaterv tartalmazza:
a)

a testületi ülések időpontjait, napirendjeit.

b)

a napirendi pontok előterjesztőit,

c)

a napirendek előkészítésében közreműködő bizottságok megnevezését

d)

az egyes napirendek tárgyalásához meghívandókat

e)

egyéb esetleges szervezési feladatokat.

(5) A munkatervet év közben szükség szerint az ütemezhető napirendekkel ki kell egészíteni.

A képviselő-testület nyilvános és zárt ülése, határozatképesség
15.§
A képviselő-testület ülése nyilvános, melynek teljes időtartamáról hang-, film- vagy videofelvétel
készíthető.
16.§
(1) A képviselő-testület zárt ülést tart:
a)

választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;

b)

önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor,

c)

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor

(2) A képviselő-testület minősített többségi szavazattal zárt ülést rendelhet el:
a)

vagyonával való rendelkezés és

b)

kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené.
13
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(3) Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a
szakértő, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozó vesz részt.
17.§
(1) A képviselő-testület ülése határozatképes, ha a testület tagjai közül 4 fő jelen van.
(2) Ha az (1.) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek
megtárgyalására újra össze kell hívni.
A képviselő-testület összehívásának rendje
18.§
(1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a napirend
tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A meghívó
mellé csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket is.
(2) A testületi ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testület ülésének napját megelőző 6 nappal előbb ki kell kézbesíteni, és az önkormányzat hivatalos honlapján
közzé kell tenni. Azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik ezt kérik, elektronikus formában is meg kell küldeni az előterjesztéseket.
(3) A képviselő-testület azonnali döntését igénylő ügyekben a rendkívüli ülés egyéb módon,
bármely időpontban is összehívható.
(4) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a)

a jegyzőt,

b)

azoknak a bizottságoknak a nem képviselő tagjait, amely bizottságokat a napirend
érint,

c)

cigány és szlovák kisebbségi nemzetiségi önkormányzat elnökét,

d)

egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét,

e)

a napirendek előterjesztőit

f)

a Város Díszpolgárát,

g)

a polgármester eseti döntése, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének a
javaslata alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend megtárgyalásához
szükséges.

(5) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az előterjesztéseket
kell megküldeni, melyhez a meghívás kapcsolódik.
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(6) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a)

az önkormányzat intézményeinek vezetőit

b)

akiket a polgármester indokoltnak tart

(7) A képviselő-testület üléséről a nyilvánosságot
a)

a meghívó hirdetőtáblákon történő kifüggesztésével

b)

a Hangadó című újságban és

c)

az önkormányzat honlapján történő közléssel értesíteni kell.
A képviselő-testület ülésének vezetése
19.§

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti.
(2) A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a képviselő-testület
ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke vezeti.
(3) Az ülésvezető akadályoztatásának minősül az is, ha személyére vonatkozóan kizárási ok
merül fel.
20.§
Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:
a)

megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és a jóváhagyott
napirendek megtárgyalása után berekeszti az ülést, az ülés közben bármelyik lezárt
napirend után, maximum 10 perces szünetet rendelhet el

b)

előterjeszti a napirendi javaslatot

c)

vezeti az ülést, napirendi pontonként megnyitja a vitát

d)

jelentkezési sorrendben megadja a szót a soron következő hozzászólónak

e)

a napirendi pontok tárgyalásakor, amennyiben ő az előterjesztő, a feltett kérdésekre
megadja a választ, egyébként kizárólag a szó megadására jogosult a soron következő
hozzászóló részére, kivéve természetesen a minden képviselőt megillető időtartamú,
egyszeri hozzászólás lehetőségét, mellyel a vita lezárásáig élhet, figyelmeztetheti továbbá a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól

f)

szavazást igénylő esetekben, amennyiben a képviselő-testület az adott napirend vitáját
szavazással lezárta, a vita lezárása után szavaztat és megállapítja a szavazás eredményét
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g)

biztosítja az ülés zavartalanságát és rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít, ismételt rendzavarás esetén - figyelmeztetés után - a terem
elhagyására kötelezheti a rendbontót

h)

a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor javaslatot tehet az
ülés felfüggesztésére vagy berekesztésére, a javaslatról a képviselő-testület egyszerűszótöbbséggel dönt

i)

a hatályos SZMSZ rendelkezéseit betartja és betartatja

j)

napirendek után, közérdekű ügyben kezdeményezheti a szó megadását a jelenlevő állampolgároknak, maximum 5 perces időtartamban, erről a képviselő-testület vita nélkül,
egyszerű szótöbbséggel dönt.

Napirend megállapítása
21.§
(1) .1

(2) . 2

(3) A képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, napirend előtti felszólalást engedélyezhet. A napirend előtti felszólalási szándékot a téma megjelölésével az ülés meghívóban szereplő kezdési időpontja előtt legalább 10 perccel be kell jelenteni az ülésvezetőnek.
22.§
(1) Az ülés napirendjére az ülésvezető tesz javaslatot, mely elfogadásáról a képviselő-testület
vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) Az ülésvezető köteles napirendi javaslatként a testület elé terjeszteni az SZMSZ előírásainak megfelelően benyújtott előterjesztéseket, továbbá a megelőző ülés után érkezett törvényességi észrevételt.
(3) Meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetőleg meghívón, munkatervben szereplő
napirend levételéről a napirendek elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
(4) A napirend felvételére vonatkozó javaslat előterjesztésekor jelezni kell, hogy azt a bizottságok tárgyalták-e, illetőleg írásbeli vagy szóbeli előterjesztésre vonatkozik.
1
2

Hatályon kívül helyezte: 20/2011.(X.21.) ö.rendelet 1§ (1) bekezdése. Hatályos: 2011.X.22‐től
Hatályon kívül helyezte: 20/2011.(X.21.) ö.rendelet 1§ (1) bekezdése. Hatályos: 2011.X.22‐től
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(5) A (3.) bekezdés szerinti javaslat legfeljebb 2 perces indoklással terjeszthető elő.
(6) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a képviselő-testület egyszerűszótöbbséggel hozott döntésével tűzhető napirendre.
23.§
(1) 3A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét általában az alábbiak szerint kell meghatározni:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

rendeleti javaslatok
beszámolók
határozati javaslatok
tájékoztatók
felvilágosítás kérések
közérdekű bejelentések, valamint egyéb döntést nem igénylő felvetések, javaslatok

(2) A napirendek (1) bekezdés szerinti sorrendjétől a testület indokolt esetben eltérhet.
(3) A képviselő-testület ülésének állandó napirendjét képezi a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szóló tájékoztató,
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 4
(4)

A képviselők a (3) bekezdés szerinti tájékoztatót és beszámolót érintő kérdést intézhetnek a polgármesterhez, amire az ülésen tárgyszerű választ kell adni. A képviselőknek témánként egy alkalommal, maximum 3 perc, több téma esetén maximum 6 perc hozzászólási lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére.5
Előterjesztések
24.§

(1) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:
a)

munkatervi napirendi pont és egyéb döntést igénylő ügy tárgyalásából következő, döntést igénylő javaslatok, amelyek önkormányzati rendelet megalkotására, valamint határozat meghozatalára irányulnak,

b)

tájékoztatók, amelyek információt adnak a testület részére és tudomásulvételt igényelnek

(2) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztés kezdeményezésére jogosult:
a)

polgármester, alpolgármester,

b)

témakör szerint illetékes bizottság,

3

módosította 20/2011.(X.21.) ö.rendelet 1§ (2) bekezdése. Hatályos: 2011.X.22‐től
Kiegészítette: 20/2011.(X.21.) ö.rendelet 1§ (2) bekezdése. Hatályos: 2011.X.22‐től
5
Kiegészítette: 20/2011.(X.21.) ö.rendelet 1§ (2) bekezdése. Hatályos: 2011.X.22‐től
4
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c)

bármelyik képviselő

d)

jegyző

e)

kisebbségi önkormányzatok elnökei

f)

témakör szerinti illetékes intézmény vezetője
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(3) A testületi döntést igénylő előterjesztések csak az adott témában érintett bizottság(ok) véleményének és jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhető napirendre.
(4) Előterjesztés a képviselő-testület elé írásban nyújtható be.
(5) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülés napján
kiosztott írásos előterjesztést is.
(6) A szóbeli előterjesztés alapján hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az
ülésvezető az ülést felfüggeszti.
25.§6
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a.) az előterjesztés készítőjének és a napirend előterjesztőjének nevét, beosztását
b.) az előterjesztést tárgyaló bizottság megnevezését valamint az ülés és a szavazás formájának megjelölését
c.) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,
d.) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok végrehajtását
e.) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját
f.) az alternatívák indokait
g.) a határozati javaslatot, valamint a határozat végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését
h.) rendelet alkotás esetén a rendelet-tervezetet, indoklást és hatásvizsgálatot, valamint a
társadalmi véleményezést követően a véleményekről szóló összesítést
i.) a határozat végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését
j.) illetékes tanácsnok véleményét;
k.) a jegyző nyilatkozatát az előterjesztés törvényességéről;
l.) az érdemi döntéshez szükséges mellékleteket illetve a megkötendő szerződések tervezetét, és a pályázati kiírások szövegét.”
Napirendek tárgyalása
26.§

6

Módosította: 15./2011 (VII.04.) ö.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 2011.július 01‐től
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(1) A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő maximum 5 perces szóbeli kiegészítést tehet.
(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.
27.§
(1) A napirend tárgyalása során először a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét a kisebbségi nemzetiségi véleménnyel együtt kell ismertetni.
(2) A bizottsági vélemény ismertetése utána a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek a jelentkezés sorrendjében. A feltett kérdésekre
az előterjesztő, vagy az általa felkért szakértő adja meg a választ.
(3) A bizottsági vélemény ismertetése és a kérdésekre adott válaszok utáni vitában a képviselőknek, a tanácskozási joggal megjelenteknek és a napirend előterjesztőjének kell megadni
a szót a jelentkezés sorrendjében.
(4) Az előterjesztő a javaslatát, illetve a képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja.
(5) Napirendenként ugyanazon hozzászóló hozzászólásának időtartama nem haladhatja meg
a 6 percet. Indokolt esetben a képviselő-testület a hozzászólások időtartamának korlátozását az ülésvezetőnek vagy bármely tagjának a javaslatára, vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel feloldhatja.
(6) Ha ugyanaz a személy ugyanazon napirenddel kapcsolatban másodszor is hozzászólásra
jelentkezik, az ülésvezető a második hozzászólás időtartamát 2 percre korlátozhatja.
(7) Bármely napirendi pont vitájának lezárására az ülésvezető vagy bármelyik képviselő javaslatot tehet. Az elhangzott javaslatot az ülésvezető köteles azonnal szavazásra bocsátani. A
javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(8) A képviselő-testület esetenként és vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy az
ülésen megjelent polgároknak ad-e hozzászólási lehetőséget.
28.§
Napirendi pont vitájának lezárása után további hozzászólás az adott napirendhez nem lehetséges,
kivéve a napirend előterjesztőjét, aki viszont kizárólag csak a vita során elhangzott módosító javaslatokkal kapcsolatban ismertetheti álláspontját.
Döntéshozatal
29.§
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(1) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza, a jelenlévők több
mint a felének egybehangzó szavazatával.
(2) Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének, 4 főnek
egybehangzó szavazata szükséges:
a)

rendeletalkotás

b)

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása 13

c)

törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás

d)

helyi népszavazás kiírása

e)

díszpolgári cím adományozása

f)

gazdasági program, költségvetést érintő módosítás

g)

önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás, kilépés

h)

megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás

i)

intézmény alapítása, megszüntetése

j)

képviselő kizárása a döntéshozatalból

k)

önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés

l)

hitelfelvétel

m) közterület elnevezése, emlékmű állítás
n)

eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál

o)

hatáskör gyakorlásának átruházása és visszavonása

p)

a képviselő-testület feloszlatásának kimondása

q)

kereset benyújtása a polgármester ellen az Ötv.-ben meghatározott esetekben

Kizárás a döntéshozatalból
30.§
(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját
(egyenes ágbeli rokon és ennek házastársa, testvér, házastárs, élettárs)az ügy személyesen érinti.
(2) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
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(3) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési
képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(4) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
A szavazás rendje és módja
31.§
A képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.
32.§
A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet.
33.§
(1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokat az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő eredeti javaslatot kell
szavazásra bocsátani.
(2) A végszavazás előtt, az elfogadott módosító indítványokat is tartalmazó határozati javaslat
szószerinti szövegét ismertetni kell.
34.§
(1) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.

(2) A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban illetőleg tartózkodásukat fejezik ki. A jelenlévő – döntésből ki nem zárt – képviselő a szavazásban köteles
részt venni.
35.§
(1) A nyílt szavazás számszerűsített eredményét az ülésvezető állapítja meg, hangosan kimondva az igen, nem szavazatok és tartózkodók számát.

(2) A javaslat elfogadásához – minősített többséget igénylő döntés kivételével – a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.
(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő, (a jelenlevő képviselők fele igennel,
a fele pedig nemmel szavazott) az ülésvezető vagy bármelyik képviselőjavaslatára a témát
a következő képviselő-testületi ülés napirendjére lehet tűzni.
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36.§
(1) A képviselő-testület bármely képviselő kezdeményezésére egyszerű szótöbbséggel névszerinti szavazást rendelhet el.
(2) A névszerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy
szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti, melyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
37.§
(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a 16.§ (1.) és (2.) bekezdésében meghatározott
ügyekben.
(2) A titkos szavazásról a polgármester, vagy bármely képviselő indítványára a testület vita
nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(3) A titkos szavazás lebonyolítását a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület
mandátumának idejére megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.
(4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazólapnak tartalmaznia kell az eldöntendő
kérdést és arra adható „igen”, „nem”, és „tartózkodom” válaszlehetőségek jelölésére
szolgáló kört vagy négyzetet.
(5) A többes jelöléssel járó személyi ügyekben tartandó titkos szavazás esetén a szavazólapon egymás alatt ABC sorrendben kell feltüntetni a jelöltek nevét és mellette a háromféle
válaszlehetőséget.
(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás helyét, napját,
kezdetét és végét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, jelöltenként a szavazás
eredményét és a szavazás során felmerült egyéb körülményeket.
(7) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a 35.§ (3.) bekezdés előírásait kell alkalmazni.
A képviselő-testület döntései
38.§
(1) A képviselő-testület
a)

rendeletet alkot,

b)

határozatot hoz.

39.§
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(1) Rendeletalkotást a képviselő, a bizottságok elnökei, a polgármester, a jegyző, a kisebbségi
önkormányzat testülete írásban kezdeményezheti.
(2) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.
(3) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi, az ülésvezető indítványozhatja,
hogy a testület előbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az
előkészítés menetéről és felelőséről.
(4) A képviselő-testület meghatározhatja a rendelet-tervezet lakossági fórumon történő ismertetését, valamint a kétfordulós tárgyalását is.
(5) Rendeletalkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és
részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri vagy bizottsági indítványról a testület vita nélkül határoz.
(6) A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a tárgy szerint illetékes
bizottságok közreműködésével.
Rendeletek társadalmi egyeztetése
39/A.§.7
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és
indokolását (a továbbiakban tervezet), valamint a rendelet tervezet koncepcióját.
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetésről és annak módosításáról, a
helyi adóról és annak módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendeletek tervezeteit. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani azt a tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy az egyeztetésre bocsátással
az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány érné.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Rétság
Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi
vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

A társadalmi egyeztetés formája
39./B. §8
(1) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat által erre a célra kialakított velemeny@retsag.hu
email címen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés) út7
8

A §.al kiegészítette 15/2011.(VII.04.) ö.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2011.július 01‐től
A §.al kiegészítette 15/2011.(VII.04.) ö.rendelet 3.§‐a. Hatályos: 2011.július 01‐től
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ján, postai úton, vagy szükség esetén lakossági fórum keretében történik. A lakossági fórum keretében történő véleményeztetésről a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat
a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.
(3) A tervezetet a város hivatalos honlapján az önkormányzat címszó alatt erre a célra kialakított felületen úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi
megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett vélemények, javaslatok
mérlegelésére. A véleményezésre minimum 15 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.
(4) Az általános egyeztetésre történő megjelentetésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
valamint a város honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét.
(5) A jogszabály előkészítéséért felelős jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
(6) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell a képviselő–
testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett tervezeteket a
közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.
40.§
A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Rétság Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/20....(hó, nap)(kihirdetés dátuma) önkormányzati rendelete, a rendelet tárgyának
feltüntetésével.
41.§
(1) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni.

(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendelet önkormányzati hirdetőtáblán való elhelyezéssel történik.
(3) A rendelet kihirdetésének időpontja a közszemlére tétel- a rendelet polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztésének – napja.
(4) Az önkormányzati rendeleteket a város internetes honlapján legkésőbb a kihirdetés napját
követő napon el kell helyezni. A módosított rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövegét legkésőbb a módosítást követő 8 napon belül kell elhelyezni a város internetes honlapján.
(5) A hirdetőtáblán el nem helyezhető nagy terjedelmű rendeletek esetében a rendelet első oldalait kell kifüggeszteni, utalva arra, hogy a rendelet teljes szövege a Polgármesteri Hivatalban, illetőleg a város honlapján megtekinthető.
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(6) A HANGADÓ-ban a rendelet kivonatosan is megjelentethető.
(7) A képviselő-testület normatív határozatait illetően is az (1.) – (6.) bekezdés szerint kell eljárni.
(8) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
42.§
(1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:
-

a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóról és a lejárt

-

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

-

a napirend meghatározásáról

-

ügyrendi kérdésekről

-

képviselői felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról

(3) A határozatok jelölése évente 1-el kezdődő sorszám/évszám után „Képviselő-testületi határozat”
(4) A számozott határozatokat jegyzőkönyvi kivonati formában az érintetteknek meg kell küldeni.
(5) A határozatok nyilvántartása és közlése a jegyző feladata

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve
43.§
(1) A képviselő-testület üléséről az erről készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A képviselő-testület nyilvános üléséről készített hangfelvételt 1 évig a Polgármesteri Hivatalban meg kell őrizni, ezt követően CD-re átírva át kell adni megőrzésre a Városi Könyvtár
helytörténeti gyűjteménye részére.
(3) A testület esetenként külön döntéssel is meghatározhatja, hogy egyes napirendek hanganyagát az (1.) bekezdésben foglaltaktól eltérően, mely időpontig kell megőrizni.
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44.§
(1) A testületi ülés jegyzőkönyve tartalmazza:
a)

az ülés helyét, időpontját,

b)

a megjelent képviselők és meghívottak nevét,

c)

a tárgyalt napirendi pontokat

d)

a tanácskozás lényegét

e)

a szavazás számszerűsített eredményét

f)

a hozott döntések pontos megfogalmazását

g)

a testületi ülés fontosabb eseményeit

h)

a jegyzőkönyvvezető nevét

(2) Bármely képviselő kérheti, hogy hozzászólása vagy annak egy része, szó szerint kerüljön a
jegyzőkönyvbe.
(3) A jegyzőkönyv mellékletei:
a)

meghívó

b)

jelenléti ív

c)

a megtárgyalt írásos előterjesztések

d)

az írásban benyújtott hozzászólások

e)

egyéb írásos indítványok

(4) A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyző és az ülésen jelenlévő képviselők közül megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli, évente bekötteti és
elhelyezi az irattárban.
(6) A jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt 15 napon belül meg kell küldeni törvényességi ellenőrzés végett a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak.
(7) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az előterjesztésekkel együtt 15 napon
belül a város internetes honlapján közzé kell tenni.
(8) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit az állampolgárok ügyfélfogadási időben megtekinthetik.
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(9) A zárt ülésről készített külön jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos (és hang) anyagába a
16.§ (3) bekezdésében felsoroltak tekinthetnek be. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos
anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni.
Felvilágosítás kérés szabályai
45.§
(1) A képviselők az ülésen a polgármestertől, a bizottságok elnökeitől valamint a jegyzőtől –
önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában – írásos felvilágosítást kérhetnek.
(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve probléma felvetés tekinthető, amely szoros
kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása
alatt álló szervezet tevékenységi körével.
(3) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél, lehetőleg az ülés előtt legalább 3 nappal írásban
kell benyújtani.
(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3.) bekezdésben előírt határidőn túl vagy az ülésen
nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen érdemi választ adni,
ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben a felvilágosítást kérő
képviselőnek az ülést követő 15 napon belül írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról
a testület soron következő ülésén dönt.
(5) Az ülésen a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő
képviselő nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, arról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
Amennyiben a testület választ elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának bizottsági kivizsgálását, melyen a felvilágosítást kérő képviselő is részt vehet.
V.FEJEZET
Bizottságok
46.§
(1) A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó – a képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható – egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek.
(2) A képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatokra a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a)
b)
c)

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Szociális Bizottság
Közbeszerzési Bíráló Bizottság
47.§

(1) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának
szempontjai határozzák meg.
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(2) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről a megalakuláskor dönt, azonban szükség esetén bármelyik képviselő indítványára azt módosíthatja.
(3) A bizottság elnökének valamint nem képviselő tagjainak megválasztására a képviselők
tesznek javaslatot.
(4) A bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.
(5) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a 3.számú melléklet tartalmazza.
(6) A bizottságok feladat és hatáskörét a 4.sz.melléklet tartalmazza.
48.§
(1) bizottság tagjai közül elnökhelyettest választ.
(2) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el feladatait.
(3) A bizottság részletes belső működési szabályait - az Ötv. és az SZMSZ keretei között –
maga állapítja meg.
49.§
(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze a bizottság által meghatározott módon és formában.
(2) A bizottságot 10 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester vagy a bizottsági
tagok egyharmadának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
(3) Több bizottság feladatkörét is érintő ügy napirendre tűzése esetén a bizottságok elnökei
megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő tárgyalásáról.
(4) A bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről a polgármestert, a jegyzőt és
a képviselőket értesíteni kell.

50.§
(1) A bizottság ülése határozatképes, ha azon a megválasztott bizottsági tagok több mint a fele
jelen van.
(2) A bizottság feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt.
(3) A bizottság határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az
elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.
51.§
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(1) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével tűzhető napirendre.
(2) A bizottság napirenddel kapcsolatos döntését, állásfoglalását, a kisebbségi véleményekkel
együtt a testületi ülésen ismertetni kell.
52.§
(1) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke.
(2) A bizottsági döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szakmai, technikai
és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző- a hivatal útján –gondoskodik.
(3) A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvet törvényességi ellenőrzés érdekében 15 napon belül meg kell küldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottsági ülésen résztvevő ügyintéző írja alá.
(4) A bizottság egyéb üléseiről emlékeztető készül, melyet a bizottság elnöke ír alá.
53.§
(1) A bizottságok ülése a (2.) bekezdésben foglalt kivétellel nyilvános.
(2) A bizottság zárt ülésére a 16.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
54.§
A bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a képviselőtestületnek.
55.§
(1) A képviselő-testület meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tanácsnokok
56.§
(1) A képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátásának felügyeletére tanácsnokot választ. A tanácsnok felügyelete alá vont feladatkörök a következők:

a)
b)
c)
d)

Költségvetés, pénzügyek
oktatás, kultúra, sport, helyi média, civil kapcsolatok
egészségügy és szociális ügyek
közbiztonság és városgazdálkodás
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(2) A tanácsnokok jegyzékét jelen rendelet 3. sz. melléklet III. pontja tartalmazza.
VI.FEJEZET
A polgármester
57.§
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló
tisztségviselő.
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő
(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester az államigazgatási tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint felelős.

58.§
(1) A polgármester feladat és hatáskörét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint látja el.
(2) A polgármester feladatai az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően különösen a következő:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,
összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését
képviseli az önkormányzatot
kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottságok összehívását
felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit
bizottsági elnök esetében dönt a kizárásról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját személyesen érinti
segíti a települési képviselők munkáját.

(3) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint a saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt.
a)
b)
c)
d)

jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadási rendjének meghatározására,
hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét 22
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja.

(4) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézmény vezetők és a jegyző
tekintetében.
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(5) Az általa meghatározott munkakörökbe történő kinevezés, felmentés és jutalmazás esetén
egyetértési jogot gyakorol.
(6) Ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt tárgyalását, ha a
képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a testület a benyújtástól számított tizenöt napon belül dönt.
(7) A polgármester minden hó második hétfőjén 13-17 óráig a Polgármesteri Hivatalban fogadónapot tart. A polgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban és a város internetes
honlapján közzé kell tenni.
(8) A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a 2.számú melléklet tartalmazza.
VII.FEJEZET
Az alpolgármester
59.§
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére a tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a polgármester teljes körű helyettesítését, valamint a hatáskörébe utalt feladatokat.
(3) Az alpolgármester minden hó utolsó szerdáján 16 óra 30 perctől 17 óra 30 percig fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatal épületében. Az alpolgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban és a város internetes honlapján közzé kell tenni.
VIII.FEJEZET
A jegyző, aljegyző
60.§
(1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre.
(2) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket;
ellátja az önkormányzati képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat;
a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a testületet az önkormányzatot érintő
jogszabályi változásokról;
tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának
ülésén;
köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel;
gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet a polgármester aláír;
gondoskodik azon bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, melyeken a bizottság átruházott hatáskörben döntést hozott.
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A képviselő-testületi és a g.) pont szerinti bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést követő
15 napon belül köteles megküldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak.
gondoskodik a testületi határozatok nyilvántartásáról és közléséről;
igény szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az
államigazgatási ügyek helyzetéről.

(3) A jegyző önkormányzati rendelet alkotással kapcsolatos feladatai:
a)
b)
c)

kezdeményezheti rendelet alkotását, felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését;
végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat
gondoskodik a megalkotott rendeletek kihirdetéséről és nyilvántartásáról

(4) Jegyző egyéb feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vezeti a Polgármesteri hivatal, megszervezi a hivatal munkáját;
minden hétfőn 13 – 17 óráig fogadónapot tart. A jegyzői fogadónap idejét a hangadóban és a város internetes honlapján közzé kell tenni
döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági
hatáskört,
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői
felett,
hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
61.§

A képviselő-testület a jegyző javaslata alapján - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – határozatlan időre aljegyzőt nevez ki. Az aljegyző a jegyző helyettesítésén túl ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.
IX.FEJEZET
Polgármesteri Hivatal
62.§
(1) A képviselő-testület az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes polgármesteri hivatalt hoz létre.
(2) A polgármesteri hivatal elnevezése: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Rétság Rákóczi u.20.
(3) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv,
jogi személy. Az éves költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges előirányzatokat, működési és fenntartási költségeket.
(4) A Polgármesteri Hivatal szervezetét, működését az ellátandó feladat- és hatáskörét rögzítő
ügyrendet az SZMSZ 5.számú melléklete tartalmazza.
X.FEJEZET
Lakossági fórumok
63.§
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(1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok
és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre:
a)
b)

fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra,
a közvetlen tájékoztatásra,

(2) A képviselő-testület évente egy alkalommal tájékoztatót ad a lakosság részére az adott év
terveiről, az elmúlt év célkitűzéseinek megvalósításáról, az önkormányzati vagyon helyzetéről.
(3) Munkatervében meghatározott időpontban és témában lakossági fórumot tart.
64.§
(1) A képviselő-testület évente – munkatervében meghatározott – időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a településen érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 6 nappal korábban közzé kell tenni a hirdetőtáblákon és a város internetes honlapjá
(3) A közmeghallgatáson felmerült kérdésre a polgármester, jegyző érdemi választ ad. Azonnal
meg nem válaszolható, vizsgálatot igénylő ügyben a választ 15 napon belül írásban meg
kell küldeni a kérdezőnek.
(4) Nagyobb jelentőségű közügyekben tett intézkedésekről vagy annak eredményéről a lakosságot a HANGADÓ-ban és a város internetes honlapján tájékoztatni kell.

XI.FEJEZET
Az önkormányzat gazdálkodása
65.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról rendeletet alkot.
66.§
A képviselő-testület az éves költségvetésről a költségvetés végrehajtásáról, valamint az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a lakosságot évente a HANGADÓ útján és lakossági
fórumon tájékoztatja.
67.§
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön rendelet szabályozza.
XII.FEJEZET
Záró rendelkezések
68.§
(1) Ez a rendelet kihirdetéssel lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16./2006.(XII.29.) és ezt módosító 6./2007.(V.31.), 8./2007.(VI.29.),
1/2010.( I.29.), 16. /2010.(X.19.), önkormányzati rendelet.
(3) Az SzMSz mellékletei:
1.szám: Települési képviselők név és címjegyzéke
2.szám: A képviselő-testület átruházott hatáskörei
3.szám: Képviselő-testület tanácsnokai és bizottságai
4.szám: A bizottságok feladat és hatásköre
5.szám: a polgármesteri hivatal ügyrendje
Rétság, 2011.január 21.
Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Fejes Zsolt sk.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011.január 26.
Fejes Zsolt sk.
jegyző
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1./2011.(I.26.)
önkormányzati rendeletének 1.számú melléklete
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK
ÉS A POLGÁRMESTER NÉV ÉS CÍMJEGYZÉKE
Telefonszám
Polgármester:
Mezőfi Zoltán

Rétság Petőfi u.10.

Képviselők:
Girasek Károly Rétság Orgona köz 2.
Hegedűs Ferenc Rétság Szőlő u.4.
Jávorka János Rétság Hunyadi u.1.
Dr.Katona Ernő Rétság Radnóti u.4. fsz.1.
Majnik László Rétság Korányi F.u.3/1.
Dr.Szájbely Ernő

Rétság Rákóczi u. 34.

30/435-4556

e-mail.cím
hivatal@retsag.hu

35/550-436
girasek@wnet.hu
30/950-9852
30/940-5074
info@muszakivizsga.net
35/350-087
javorka.janos@t-online.hu
20/949-2803
30/219-5446
liba@hu.inter.net
35/350-760 majnik.laszlo@catv.rksz.hu
20/401-5931
35/350-793
fogaszat@wnet.hu
20/386-304 27
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1./2011.(I.26.)
önkormányzati rendeletének 2.számú melléklete
Képviselő-testületi hatáskörök átruházása
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 9.§ (3.) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján hatásköreit az alábbiak szerint bizottságaira, illetve a polgármesterre átruházza.
I.
Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást átmeneti segélyt és az SZtv.43/B §-a alapján ápolási díjat állapít meg
(2) Elrendeli a jogtalanul felvett segély visszafizetését
(3) Engedélyezi a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást. Évente felülvizsgálja a jogosultsági feltételek fennállását
(4) Megállapítja a tiszteletdíjas házi szociális gondozó tiszteletdíját
II.
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságra átruházott hatáskörök
(1) Elbírálja a lakáshoz jutás anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott lakás vásárlási- építési támogatási kérelmeket.
(2) A település érdekében fontos szakemberek megtartása, illetve letelepítésének elősegítése
érdekében a rendeletben foglalt támogatási feltételektől eltérően is állapíthat meg támogatást;
(3) Egyedi elbírálása alapján a rendeletben rögzített lakásszerzési támogatástól magasabb
összegű támogatást is megállapíthat;
(4) Egyedi elbírálás alapján a lakástámogatási rendelet szerinti azonnali hatályú visszafizetés
helyett a részletekben történő visszafizetést engedélyezheti, vagy egyéb kedvezményt állapíthat meg.
(5) Elbírálja a költségvetésben jóváhagyott- a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó –
felújítási, fejlesztési és beruházási feladatok kivitelezésére kiírt pályázatokat az engedélyezett előirányzat mértékéig;
(6) Értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásáról a képviselő-testület erre vonatkozó határozata
alapján dönt;
(7) A költségvetési törvényben meghatározott kis összeg egyedi értékhatáráig dönt a behajthatatlan követelések eltörléséről.
(8) Jóváhagyja az egészségügyi oktatási, közművelődési intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatát
(9) Jóváhagyja az oktatási intézmények házirendjét.
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IV.
Polgármesterre átruházott hatáskörök

9

2) Engedélyezi a köztemetést.
3)

10

4) Ellátja az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára bejegyzett idegen ingatlanon
fennálló jelzálog joggal és elidegenítési tilalommal kapcsolatos hatásköröket.
a) megállapított lakás szerzési támogatásra bejegyzett jelzálogjog törlése a lakás támogatás teljes összegű visszafizetésekor
b) hozzájárulás a pénzintézet által folyósított lakásépítési kedvezmény és hitel
ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez
c) hozzájárulás az önkormányzati lakásszerzési támogatásra a pénzintézeti hitelre vonatkozó jelzálogjog ranghely cseréjéhez
d) részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakásokra kikötött jelzálogjog törlése az
időtartam leteltekor
e) értékesített önkormányzati lakásokra kikötött visszavásárlási jog törlése az időtartam
leteltekor.
5) Dönt az éves költségvetésben polgármesteri keretként megállapított összeg felhasználásáról, melyről az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1./2011.(I.26.)
9
10

Hatályon kívül helyezte 4./2011.(II.28.) önkormányzati rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2011.03.01-től
Hatályon kívül helyezte 4./2011.(II.28.) önkormányzati rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2011.03.01-től
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önkormányzati rendeletének 3.számú melléklete
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI ÉS TANÁCSNOKAI
I.
PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
elnök: dr.Szájbely Ernő
képviselő tagok:Girasek Károly
Hegedűs Ferenc
Jávorka János
Majnik László
nem képviselő tagok: Bulejka András
Horváthné Moldvay Ilona
Kapecska Ferencné
Szabó Klára
II.
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
elnök: Jávorka János
képviselő tagok:Girasek Károly
Majnik László
nem képviselő tagok:Kotroczóné Somosi Éva
Laczkó Mária
III.
KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Elnök: Bulejka András
Tagok: Horváthné Moldvay Ilona
Szabó Klára
Pénzügyi Csoportvezető
Jegyző
Az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges szakértelemmel rendelkező személy
IV.
TANÁCSNOKOK
Költségvetés, pénzügyek: Majnik László
Oktatás, kultúra, sport, helyi média, civil kapcsolatok: Girasek Károly
Egészségügy, szociális ügyek: Dr.Szájbely Ernő
Közbiztonság, városgazdálkodás: Jávorka János
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1./2011.(I.26. )
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önkormányzati rendeletének 4.számú melléklete
Képviselő-testület Bizottságainak feladat és hatáskörei
I.
Bizottság általános feladat- és hatásköre
(1)
(2)
(3)
(4)

A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.
Feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek
az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.
(5) Kezdeményezheti a Polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a képviselőtestület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.
(6) A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőnek a képviselő-testület ülésén
önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésére.
A bizottság működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
(1) A bizottság ülése elé terjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó - a települési képviselő által
javasolt - ügy megtárgyalását és erre a települési képviselőt meghívja.
II.
Szociális Bizottság feladat- és hatásköre
(1) Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket.11
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és átmeneti segélyt állapít meg.
b) elrendeli a jogtalanul felvett segély visszafizetését.
c) engedélyezi a szociális étkezést és házi segítségnyújtást. Évente felülvizsgálja a jogosultsági feltételek fennállását.
d) megállapítja a tiszteletdíjas házi szociális gondozó tiszteletdíját.
e) megállapítja az ápolási díjat a Szt. 43./B.§ (1) bekezdése alapján
f) temetési segély megállapítása
g) hajléktalan illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben lévő személyek szociális ellátásának megállapítása
h) megállapítja a normatív lakásfenntartási támogatás
i) megállapítja a születési támogatást

(2) Javaslatot tesz a szociális ellátás költségvetési előirányzatára.
(3) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális gondozás és szociális étkeztetés helyzetét.
(4) Véleményezi a testület elé kerülő, a lakosság szociális és egészségügyi ellátásával kapcsolatos előterjesztéseket
(5) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.
III.
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság feladat és hatásköre
11

AZ 1.) bekezdést az e), f), g), h), i) pontokkal kiegészítette a 4./2011.(II.28.) ö. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2011.03.01-

től
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(1) Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket.
a)

Elbírálja a lakáshoz jutás anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott lakás vásárlási- építési támogatási kérelmeket.
aa.) A település érdekében fontos szakemberek megtartása, illetve letelepítésének
elősegítése érdekében a rendeletben foglalt támogatási feltételektől eltérően is állapíthat meg támogatást.
ab.)Egyedi elbírálás alapján a rendeletben rögzített lakásszerzési támogatástól magasabb összegű támogatást is megállapíthat.
ac.)Egyedi elbírálás alapján a lakástámogatási rendelet szerinti azonnali hatályú viszszafizetés helyett a részletekben történő visszafizetést engedélyezheti, vagy
egyéb kedvezményt állapíthat meg.
ad.)Elbírálja a költségvetésben jóváhagyott- a közbeszerzési törvény hatálya alá nem
tartozó - felújítási, fejlesztési és beruházási feladatok kivitelezésére kiirt pályázatokat az engedélyezett előirányzat mértékéig.
af.)Értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásáról a képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján dönt.
ag.)A költségvetési törvényben meghatározott kis összeg egyedi értékhatáráig dönt a
behajthatatlan követelések törléséről.

(2) Közreműködik a bizottsági előterjesztéssel testület elé kerülő költségvetés és beszámoló
összeállításában.
(3) Véleményezi az önkormányzat és intézményeinek éves költségvetési javaslatait és a végrehajtásról szóló beszámolóit.
(4) Javaslatot tesz a költségvetés módosítására.
(5) Állást foglal az önkormányzati vagyon hasznosításáról.
(6) Véleményezi a fejlesztési programok, beruházások pénzügyi terveit, figyelemmel kíséri
azok betartását.
(7) Vizsgálja a vagyonváltozás alakulását és változás okait, a hitelfelvétel indokait, gazdasági
megalapozottságát.
(8) Folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását általában és az intézményeknél.
(9) Közreműködik az intézmények pénzügyi ellenőrzésében.
(10) Kezdeményezi a testület, vagy a polgármester intézkedését, ha a képviselő-testület céljaitól eltérő, a költségvetéssel ellentétes, vagy számviteli-pénzügyi szabályokat sértő tényeket
tapasztal.
(11) Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására.
(12) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat.
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(13) Véleményezi a más bizottság feladatkörébe nem tartozó testületi előterjesztéseket.
(14) Elemzi a testületi döntések hatását, megvalósulásuk eredményét.
(15) Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát
(16) Véleményezi a testület elé kerülő, településfejlesztéssel kapcsolatos, valamint a vállalkozásokat érintő előterjesztéseket
(17) Véleményezi a település rendezési és beépítési tervet.
(18) Ellenőrzi a településfejlesztéssel, fenntartással kapcsolatos testületi döntések végrehajtását.
(19) Folyamatosan figyelemmel kíséri a tervezett beruházási, felújítási feladatok elvégzését.
(20) Közreműködik a vállalkozásokat érintő napirendek előkészítésében
(21) Elősegíti a lakossággal és vállalkozásokkal való kapcsolattartást.
(22) Jóváhagyja az oktatási, közművelődési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát.
(23) Jóváhagyja az oktatási intézmények házirendjét.
(24) Véleményezi az egészségügyi, oktatási és közművelődési intézmény vezetői pályázatokat.
(25) Véleményezi az egészségügyi, oktatási és közművelődési intézmények testület elé kerülő
beszámolóit
(26) Véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos testület elé kerülő előterjesztéseket.
(27) Véleményezi az iskolai pedagógiai és óvodai nevelési program elkészítésére, módosítására
és végrehajtására vonatkozó előterjesztéseket.
(28) Véleményezi a közoktatás fejlesztési és intézményirányítási tervet, valamint az oktatási intézmények és minőségirányítási tervét és végrehajtását.
(29) Ellátja a kitüntetések adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
(30) Javaslatot tesz a sport támogatási előirányzat egyesületek közötti felosztására
(31) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.
IV.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladat és hatásköre
(1) Felbontja és értékeli a beérkezett ajánlatokat
(2) Közreműködik a nem közbeszerzés köteles ún. szabadkézi beszerzési eljárások lebonyolításában.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1./2011.(I.26. )
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önkormányzati rendeletének 5.számú melléklete
Polgármesteri Hivatal ügyrendje
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 38.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
egységes hivatalt hoz létre. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 16/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 61. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.
I. FEJEZET
A hivatal jogállása
1.§
(1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A hivatal munkájának megszervezéseséről a jegyző gondoskodik.
(2) A hivatal megnevezése, székhelye:
Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Rétság, Rákóczi út 20.
(3) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy.
(4) A hivatal illetékessége és hatásköre:
Rétság Város közigazgatási területének egészére terjed ki.
Ezen túlmenően:
a) a honvédelmi igazgatási faladatokból a katonai igazgatás egyes részfeladatai vonatkozásában illetékesség és hatásköre kiterjed a honvédelmi körzethez tartozó önkormányzatokra is;
b) A városi gyámhivatal illetékessége a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott településekre - Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény,
Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád,
Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente,
Tereske, Tolmács - terjed ki.
c) építésügyi hatósági jogkör - a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. és 2. számú
melléklete alapján - kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény,
Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság,
Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács településekre
d) Az Okmányiroda illetékességi területe, az e) pontban meghatározott feladatok kivételével, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló módosított
256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt - Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset,
Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki,
Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács - településekre terjed ki.
e) Az okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok, a parkolási igazolvány, a gépjármű ügyintézés, illetve a vállalkozói igazolvány és a lakcím létesítés
okmányainak kivételével valamennyi okmány kiállításával kapcsolatos hatáskörébe
utalt feladatokat.
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az alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás engedélyezési ügyekben illetékességi területe a gyámhatóságokról
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott településekre terjed ki.
2.§

(1) A hivatal feladatköre magában foglalja: az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
(2) Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet végez.
(3) A hivatal látja el az egészségügyi, oktatási, művelődési, igazgatási, tűzvédelmi, intézmények gazdálkodásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
(4) A városi gyámhivatal feladatait önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező ügyintéző látja el
(5) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző
gondoskodik.
3.§
(1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági jogkört
gyakorol a hivatal felett.
(2) A városi gyámhivatal szakmai irányítását és felügyeletét, illetőleg a másodfokú hatósági
jogkört a Nógrád Megyei Kormányhivatal látja el.
II.
A hivatal szervezte
4.§
(1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes szervezet.
(2) A hivatal belső tagozódása12
a) Hatósági és Igazgatási csoport
b) Pénzügyi csoport
c) Városüzemeltetési csoport
(3) A (2) bekezdés b) c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású csoportvezetők állnak. Az a) bekezdésben meghatározott hatósági és igazgatási csoport vezetését az aljegyző látja el.13
(4) A csoportvezetők alapilletményük 5 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak. Kivétel
ez alól az aljegyző, kinek csoportvezetői pótlék helyett vezetői pótlék kerül megállapításra.14

12

Módosította: 20/2011.(X.21.)ö.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2011.X.22‐től

13

Módosította: 20/2011.(X.21.)ö.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2011.X.22‐től

14

Kiegészítette: 20/2011.(X.21.)ö.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2011.X.22‐től
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5.§15161718
2. A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester
Jegyző
Aljegyző
Irodai asszisztens (Mt) 2012.03.31-ig
Hatósági és Igazgatási Csoport
- ügykezelő
1 fő 2012.03.31-ig
- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéző
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság)
- hatósági ügyintéző
Összesen:
Pénzügyi Csoport:
- csoportvezető
- adó ügyintéző
költségvetési, pénzügyi ügyintéző
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző
Összesen
Mindösszesen:
előzőből: körzeti feladatellátás
Városüzemeltetési Csoport (Mt)
városgondnok (csoportvezető)
Műszaki ügyintéző
Szakmunkás
- gépkocsivezető
-segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 fő összesen 10 órában)
- temetőgondnok és gépkocsivezető
- takarítónő
- élelmezésvezető
-szakácsnő
- konyhalány
összesen:
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:
Előzőből köztisztviselő:

1
1
1
1*
2**
1
3***
1
7 fő
1
1
3

2
1
65
16
3

1
1
3
1
1,25
1
1
1
2
2
14,25
13,25
30,25
29,25****
14 fő
16 fő

* álláshely megszüntetésére 2013.03.31-én kerül sor.
**1 álláshely megszüntetésére 2013.03.31-én kerül sor.
*** 1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 30.napon kerül sor.
**** jelzett létszámok megszüntetését követően 26,25 fő 28,25 fő

15

Módosította: 20/2011.(X.21.)ö.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2011.X.22‐től
Módosította: 16/2012.(IX.03.) ö.rendelet 1.§‐a Hatályos: 2012.IX.03‐tól
17
Módosította: 20/2012.(IX.21.) ö.rendelet 1.§‐a Hatályos 2012.IX.22‐től
18
Módosította: 23/2012.(XII.28.) ö.rendelet 1.§‐a Hatályos 2013.I.01‐től
16
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6.§
(1)
-

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
jegyző
aljegyző
népesség nyilvántartás
anyakönyvvezető
gyámügyi ügyintéző
okmányirodai ügyintéző
építésügyi ügyintéző
igazgatási ügyintéző
költségvetési ügyintéző
adó ügyintéző

(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket kapcsolt
munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed.
III.
A hivatal irányítása, vezetése és működése
7.§
(1) A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester tartós
távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg.
(2) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti.
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a képviselő-testület
döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell.
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert.
8.§
(1) A hivatalban teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelő, közalkalmazottak valamint a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók (továbbiakban dolgozók) heti munkaideje negyven óra.
b) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:
Hétfő
8.00 órától 17.00 óráig
Kedd,szerda
7.30 órától 16.00 óráig
Csütörtök
7.30 órától 16.30 óráig
Péntek
7.30 órától 12.00 óráig tart.
c) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat.
(2) Az ügyfélfogadás rendje:
a) polgármesteri hivatal a hivatal általános ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
13 órától – 16.30 óráig
Szerda:
8 órától – 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig
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8 órától – 11.30 óráig tart.

b) Okmányiroda:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13 órától – 16.30 óráig
8 órától – 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig
8 órától – 11.30 óráig tart

A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok
9.§19
A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt.193./R § hatálya alá tartozó
dolgozók tekintetében a jegyző, a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozók, a jegyző, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében a polgármester gyakorolja. A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása a városüzemeltetési tanácsnok bevonásával és a Szociális Bizottság véleményezésével történik.
10.§
(1) A dolgozók a jelenlétüket, illetve a távollétük helyét a közös jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni.
(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni.
(3) A köztisztviselők és ügykezelő szabadság és szabadidő igénybevételét a jegyző, a műszaki
csoport dolgozóinak szabadságát a csoportvezető engedélyezi.
(4) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó helyettesítéséről
a jegyző gondoskodik.
11.§
A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza.
12.§
A hivatal működését, feladat ellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
IV.
Záró rendelkezések
13.§
Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.
Rétság, 2009. december 17.
Mezőfi Zoltán sk.
polgármester
19

Fejes Zsolt sk.
jegyző

Módosította: 11/2011.(05.05.) ö.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2011.05.06‐tól
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2009.december 18.
Fejes Zsolt sk

46

ELŐTERJESZTÉS
HIVATÁSOS TŰZOLTÓ ŐRS LÉTREHOZÁSA RÉTSÁGON
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök
Készült a Képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Amint az mindnyájunk előtt ismeretes, a 2012. március 23-i ülésünkön tárgyaltuk meg a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. március 13-án kelt javaslatát, melyet
Berecz György tű. alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője írt
alá, és amelyben javaslatot tettek egy Rétságon kialakítandó hivatásos tűzoltó őrs
létrehozására a volt laktanya területén levő, önkormányzati tulajdonú és a Rétsági Önkéntes
Tűzoltó Egyesület használatában levő tűzoltószertár épületében. Berecz úr akkor elmondta,
hogy a 24 órás szolgálatot teljesítő tűzoltó őrs kialakításához minden szükséges anyagi forrás
rendelkezésükre áll, a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megkezdett építészeti és
gépészeti munkálatokat a Katasztrófavédelem befejezné, biztosítaná továbbá a tűzoltó őrsön a
mai kor elvárásainak megfelelő felszereltséget és a jól képzett szakembereket. Mindezek
fejében csupán annyi kérésük van, hogy az Önkormányzat biztosítson ingyenes használati
jogot az épület általuk igénybevett részére mindaddig, amíg a tűzoltó őrs működik. Elmondta
még azt is, hogy a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület eddigi tevékenységét nagyra értékelik,
és szándékukban áll velük a jövőben is szorosan együttműködni, egyúttal segítséget ígért az
elhelyezésük megoldásában, kifejezve azt a szándékukat, hogy semmiképpen nem akarnak
úgymond falat húzni a hivatásosok és az önkéntesek közé.
A Képviselő-testület a 41/2012.(III.23.) számú határozatában a javaslatot támogatta,
egyetértett azzal, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rétság, Laktanya
u. 9.sz. alatti, jelenleg a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában levő épületben
saját költségükön hivatásos tűzoltó őrsöt alakítsanak ki és működtessenek, és az ehhez
szükséges önkormányzati tulajdonú épületet ingyenes használatba adja a tűzoltó őrs
működésének időtartamára. Erről egy megállapodás tervezetet kért elkészíteni, bevonva ebbe
az önkéntes tűzoltókat is.
2012. június 1-én lezajlott egy egyeztető megbeszélés, melyen Berecz György tű. alezredes,
Majer Krisztián a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Tömör Józsefné aljegyző és
Mezőfi Zoltán polgármester vettek részt. Az egyesületi elnök elmondta, hogy az általuk már
kialakított épületrészt átadnák ugyan a hivatásos egységnek, de szeretnék, ha ennek fejében az
épület másik részében kialakítanának számukra egy másik helyet. Berecz úr elmondta, hogy
feletteseitől azt az utasítást kapta, hogy alakítsanak ki Rétságon egy tűzoltó őrsöt, de ehhez a
Katasztrófavédelem anyagi forrást nem tud biztosítani, így az önkénteseknek sem tud új
helyet kialakítani. Elhangzott még ezen a megbeszélésen, hogy amennyiben a hivatásos
egységnél elkészül a fűtési rendszer, nincs akadálya annak, hogy azt az önkéntesek területére
is kiterjesszék, és a fűtési költségeket arányosan elosztva fizessék.
Az ingyenes használatba adásról szóló, megállapodás-tervezetet a Képviselő-testület a 2012.
június 22-i ülésén a 143/201.(VI.22.) számú határozatával elfogadta, és a megállapodástervezetet aláírásra megküldte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

/2/
A megállapodás további sorsa számunkra ismeretlen, a lényeg az, hogy azt az Igazgatóság
nem küldte vissza az Önkormányzatnak.
Több hónapos szünet után, 2012. október 1-i dátummal érkezett egy levél a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, melyben értesítették az Önkormányzatot, hogy a tervezett
őrs kialakításához pénzügyi forrásra van szükség, melynek összege, az előzetes felmérésük
alapján, megközelítőleg 1 millió Ft. A tervezett őrsöt csak úgy tudják létrehozni, ha az
Önkormányzat saját forrásából fedezi ezt az összeget, és befejezve a szükséges munkálatokat,
ilyen módon adja ingyenes használatukba az épületrészt. (Másik lehetőségként megemlítették
az épület állami tulajdonba adását, ill. ha egyik említett út sem járható, akkor nem hozzák
létre a tűzoltó őrsöt.)
A 2012. november 16-i testületi ülésen került ismét napirendre a kérdés, ahol Berecz úr
elmondta, hogy amennyiben a tűzoltó őrs elhelyezésére szánt épület megfelelő állapotba
kerül, részükről nincs akadálya annak, hogy megkezdjék a működésüket, de ők egyedül egy
kazán beszerzését tudják csak vállalni.A lényeg, hogy olyan állapotban legyen az épület, hogy
a kazánt betéve el tudjanak kezdeni működni. Jó ötletnek tartotta azt, hogy az új tűzoltó őrs
által ellátandó területen levő 23 település közösen, a lakosságszámmal arányosan állja a
költségeket. Az ülésen elhangzott még egy felajánlás arra vonatkozóan, hogy vállalkozói
összefogással a leendő őrs épületrészében a radiátorok és a fűtéscsövek beszerelését vállalják,
ami 2013. február hónapban meg is történt.A Képviselő-testület a 248/2012.(XI.16.) számú
határozatában kérte a még szükséges további munkálatok költségeinek kimunkálását,
egyetértett azzal, hogy ezen költségek ismeretében az érintett 23 települést levélben keresse
meg a polgármester és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, egyúttal a Rétságra
eső költségeket a Képviselő-testület felvállalta. Sajnos a költségek felmérése előtt kimentek a
polgármester úr által aláírt levelek az érintett településekre, mégpedig a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által jelentősen alábecsült 1 millió Ft-os összegből kiindulva. Ennek megfelelően
az egy főre jutó költség is ebből az összegből került kiszámolásra, mely összeg igen messze
van a tényleges költséghez viszonyítva.
Újabb több hónapos szünet után, 2013. január 31-én személyesen megkeresett Berecz György
úr, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, és abban kérte a segítségemet,
hogy az általa elakadtnak látott ügy mozduljon ki a holtpontról. Kifejezte azt a szándékát,
hogy 2013. július 1-én mindenképpen szeretné, ha elkezdhetné működését Rétságon a 24 órás
szolgálatot teljesítő Hivatásos Tűzoltó Őrs. Ezenkívül átadott részemre egy általuk írt
megállapodás-tervezetet, és azt kérte, hogy ezt majd vitassuk meg ( a megállapodás-tervezetet
az előterjesztéshez mellékelem.) A beszélgetés során kértem az igazgató urat néhány további
adat, illetve egy részletes költségbecslés megküldésére. Mivel ezek az általam kért adatok ill.
a költségbecslés márciusig nem érkeztek meg, így az idő rövidsége miatt lépni kellett az
ügyben.
Ezért aztán 2013. március 7-én Majer Krisztiánnal, a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnökével, Bulejka András PVB taggal és a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség
néhány alkalmazottjával, közöttük Diósi Donát úrral, egy helyszíni bejárást tartottunk.
Megtekintettük a tűzoltószertár épületét, megpróbáltuk felmérni az elvégzendő munkálatokat.
Azt tudtuk megállapítani, hogy meglehetősen összetett feladatról van szó, ahol mindenképpen
nagyon jó szervezésre és hatékony munkavégzésre van szükség ahhoz, hogy a megcélzott
július 1-i dátummal a tűzoltó őrs valóban megkezdhesse működését. Szükség lesz továbbá
különböző közműszolgáltatók bevonására is, mint pl. az ÉMÁSZ és a DMRV Zrt., hogy a
szükséges közműcsatlakozások kiépítésre kerüljenek.
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Tennivalók
Mindezekre tekintettel elengedhetetlennek látom egy olyan személy megbízását a munkák
koordinálásával, szervezésével, akinek ebben kellő jártassága, tapasztalata és gyakorlata van.
Csak így bízhatunk abban, hogy 2013. július 1-én el tudja kezdeni a hivatásos tűzoltó őrs a
működését, és ezzel ugrásszerűen javul településünk tűzbiztonsága és ezzel együtt az itt lakó
emberek biztonsága is, ami mindnyájunk nagyon fontos közös érdeke.
A munkálatok levezénylésére, megszervezésére javaslom a Képviselő-testületnek felkérni
Bulejka András urat, a PVB tagját.
Természetesen be kell vonni a munkákba megbízható tervezőt, kivitelezőket, és természetesen
biztosítani kell a megfelelő anyagi forrást is a költségvetésben. Ennek nagyságrendje,
hangsúlyozom, hogy nagyon durva becslés alapján, ma bruttó 4-5 millió Ft-ra tehető, de
természetesen ez az összeg a kivitelezői árajánlatok beérkezése után pontosításra kerül. El kell
végezni az új áram,- víz- és csatornacsatlakozások kiépítését, az épület külső vakolatának
felújítását, az ereszcsatornák cseréjét, a beépítésre kerülő kazán helyének biztosítását, egy
kémény megépítését, a belső válaszfal kialakítását, a padlásfeljáró kiépítését, a tüzelőtárolás
biztosítását, a tetőnél a szükséges javítások elvégzését stb. Munka tehát van bőven, viszont
figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy saját tulajdonú épületünkre fordítjuk ezt az összeget,
és természetesen a kiépített közművek használati díjait a megkötendő megállapodás szerint a
használók, így a Katasztrófavédelem és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogják a továbbiakban
fizetni.
Itt említeném meg azt, hogy a megszólított önkormányzatok közül nyolc önkormányzat utalt
át 5.000 és 90.000 Ft közötti összegeket a tűzoltó őrs kialakítására, összesen 354.640 Ft-ot.
(Hont, Tolmács, Bánk, Pusztaberki, Patak, Berkenye, Nógrád, Drégelypalánk és Romhány.)
Ezt a gesztust mindenképpen köszönjük a nevezett településeknek ugyanúgy, mint a
felajánlott vállalkozói segítséget is.
Ugyanakkor viszont az eddigi történésekből azt hiszem világosan kiderül az is, hogy a
Rétsági Hivatásos Tűzoltó Őrs minden jószándékú segítség mellett is csak akkor fogja
tudni megkezdeni működését Rétságon, ha ennek a feltételeit mi, azaz Rétság Város
Önkormányzata megteremtjük, és a szükséges munkálatok költségeit önkormányzati
forrásból fedezzük, ahogy ezt tettük annak idején a Mentőállomás esetében is.
Azt gondolom, hogy senkinek sem kell bizonygatnom a nap 24 órájában készenlétben
álló hivatásos tűzoltóság fontosságát, mind a lakosság biztonsága, mind az emberi életek
védelme, mind a vagyonvédelem tekintetében. A mentők, a rendőrség és a tűzoltóság
helyben való megléte egy település életében kiemelt jelentőséggel bír. Emlékeztetnék
arra is, hogy az elmúlt évek során egy hivatásos vonulós tűzoltóság idehozatala minden
önkormányzati ciklus egyik kiemelt feladataként jelent meg a képviselő-testületek
programjában. Most itt a lehetőség, élni kellene vele.
A már említett március 7-i bejárás alkalmával természetesen szót ejtettünk a Rétsági Önkéntes
Tűzoltó Egyesület jövőbeni elhelyezésének lehetőségéről, a különböző lehetséges
megoldásokról, hiszen az Egyesület által eddig elvégzett munkáknak is köszönhető, hogy
most csak ekkora összeg szükséges a hivatásos tűzoltó őrs működési feltételeinek
megteremtéséhez. Az Egyesület vezetése is természetesen egyetért a hivatásos tűzoltó őrs
létrehozásával, azt kiemelten fontosnak tartják ők is.Az Egyesület munkájára továbbra is
számítunk, a jelenlegi helyzetük rendezését fontosnak tartjuk, azonban egy megállapodás
megkötése mindenképpen szükséges az Egyesület és az Önkormányzat között.
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Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HIVATÁSOS TŰZOLTÓ
ÖRS LÉTREHOZÁSA RÉTSÁGON című előterjesztést. A Képviselő-testület egyetért azzal,
hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rétság belterület 356/59 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Rétság, Laktanya u. 9. szám alattt levő, tűzoltószertár
elnevezésű, önkormányzati tulajdonban álló, jelenleg a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
használatában levő ingatlannak a tűzoltó őrs működéséhez szükséges, és az általuk az őrs
működéséhez igényelt 162 m2 alapterületű részén 24 órás vonulós készenléti egységgel
tűzoltóságot tartson fenn és üzemeltessen. A Képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát,
hogy a fent jelzett alapterületű ingatlanrészt egy, a későbbiekben megkötendő megállapodás
alapján, Rétság Város Önkormányzata határozatlan időre, a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, ingyenes és kizárólagos használatba kívánja adni, a
Rétsági Tűzoltó Örs működésének időtartamára.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzoltó őrs működésének megkezdése
érdekében a 2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja a fentiekben jelzett ingatlanon
szükségessé váló munkálatok elvégzésének költségeit, maximum bruttó 5 millió Ft
értékhatárig. A Képviselő-testület az ehhez szükséges munkák koordinálásával,
megszervezésével megbízza Bulejka Andrást, a PVB tagját.
A tűzoltószertár épületén szükséges munkák elvégzésére árajánlatokat kér az alábbi
vállalkozásoktól:
………………………….
………………………….
………………………….
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megkötendő
megállapodást, miután azt az említettek aláírták, jóváhagyásra terjessze be a soron következő
testületi ülésre.

Határidő: - árajánlatok kérésére 2013. március 26.
- megállapodás előterjesztésére 2013. áprilisi testületi ülés
Felelős:

Mezőfi Zoltán polgármester

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési ajánlattételi felhívás Rétság Általános Iskola és Művelődési Központ felújítására
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” elnevezésű ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat kivitelezésének következő állomása, az Általános Iskola és a Művelődési Központ felújítására a kivitelező kiválasztása.
Az eljárás fajtája a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. Harmadik rész - Nemzeti eljárásrend - 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás.
A beszerzés tárgyában megnevezett építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot, és az ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, és amelyek a
szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják.
Márkus Pál megbízott közbeszerzési tanácsadó elkészítette az ajánlattételi dokumentációt és az ajánlattételi felhívást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg azon vállalkozásokat, melyeket
ajánlattételre kér fel.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

----
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Jogszabályi háttér:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

1 oldal a 81 oldalból

Temető rendelet megalkotása
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2011.09.30. kt ülésére

Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003
számú pályázat szerint az Általános Iskola és Művelődési Ház felújításáról szóló felhívást
megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi személyek/szervezetek
részére küldje meg:

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 március 25.
Tömör Józsefné
jegyző
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
jegyző
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ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési ajánlattételi felhívás Rétság Általános Iskola
és Művelődési Központ felújítására
2013.03.22. kt ülésére
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail címe:
Neve: Rétság Város Önkormányzata
Cím: 2651 Rétság Rákóczi út 20.
Címzett: Mezőfi Zoltán polgármester
Telefon: 36/35 550 100
Fax: 36/35 550 100
e-mail: hivatal@retsag.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás indoklása:
A közbeszerzési eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész Nemzeti eljárásrend - 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás.
A tárgyalásos eljárás indokolása:
A beszerzés tárgyában megnevezett építési beruházás becsült értéke nem éri el a
százötven millió forintot, és az ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőknek küldi meg az
ajánlattételi felhívást, amelyek mikro, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, és
amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére térítésmentesen - az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi.
Ajánlatkérő az ajánlatti dokumentáció nyilatkozat mintáit elektronikusan szerkeszthető
formában is biztosítja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, amennyiben
ezt a markusp@chello.hu elektronikus címen kérik.
4. A közbeszerzés tárgya és a beszerzés mennyisége:
4.1. A közbeszerzés tárgya:
Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
4.2. A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Általános iskola külső homlokzatának felújítása a külső nyílászárók teljes cseréjével, a külső homlokzaton a teljes hőszigetelő rendszer elkészítésével és a bádogos
szerkezetek teljeskörű felújításával.
Az iskola közvetlen környezetének bekerítése, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, parkoló és játszótér kialakítása.
Az iskolaépületek (alsó és felső) fő méretei: 27,5 m x 13,1 m és 25,5 m x 13,5 m.
2. rész: A Művelődési ház részleges belső felújítása: az aula belsőépítészeti felújítása, a
kapcsolódó vizesblokk teljes felújítása és új akadálymentes mosdó kialakítása. A feladat
részét képezi továbbá az előlépcső akadálymentesítése.
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ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési ajánlattételi felhívás Rétság Általános Iskola
és Művelődési Központ felújítására
2013.03.22. kt ülésére
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45200000-9
45214200-2
45220000-5
A kiviteli munka végzése az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosítási számú, a
„Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” című
projekt keretei között történik.
5. A szerződések típusa: Vállalkozási szerződés
A szerződések meghatározása:
1. rész: Rétsági általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében.
2. rész: Rétsági művelődési ház részleges belső felújítása és részleges akadálymentesítése vállalkozási szerződés keretében.
6. A teljesítés határideje: 2013. augusztus 15.
7. Teljesítés helye:
1. rész: Rétság, Iskola tér 1.(134/36, 134/37. hrsz)
2. rész: Rétság, 418 hrsz.
NUTS-kód: HU313
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A szerződések finanszírozása az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretén
belül ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban a jóváhagyott, elszámolható
költség mértékéig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból és az ajánlatkérő forrásaiból szállítói finanszírozással történik.
(Szállítói finanszírozás szabályait a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
tartalmazza).
A 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján – figyelembe véve a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak - a Vállalkozó szállítói
előleg igénylésére jogosult. A vállalkozó(k) által igényelhető szállítói előlegek a szerződések
elszámolható összegének 30 %-a. Amennyiben ajánlattevő előleget kíván igénybe venni,
úgy az ajánlatban – mind két rész tekintetében - csatolja nyilatkozatát az igénybe venni
kívánt előleg tekintetében. Az előlegek kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. § (1)
bekezdés (1e)-(1g) pontja szerint történik. A szállítói előlegek igénybevételének és
folyósításának részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció ( Szerződéses feltételek)
tartalmazza.
A vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő, a Megrendelő által leigazolt
számlája a megrendelő általi kézhezvételtől számított időponttól számítva forintban (HUF)
kerül teljesítésre az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3)
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2013.03.22. kt ülésére
bekezdései szerint.
A teljesítés során rész-számla kibocsátásra nincs mód. Az előleg a végszámlával kerül
elszámolásra.
A Kbt. 38. § (3) h) pontjában foglaltakra figyelemmel az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás
teljesítésének feltételeivel kapcsolatban az alábbi jogszabályokra hívja fel az ajánlattevők
figyelmét:
- 2011. évi CXCV. törvény
- 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- 26/2012. (X.24.) NFM utasítás
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme a forint.
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
A többváltozatú ajánlattételt ajánlatkérő jelen eljárásban nem biztosítja.
Az eljárásban a rész-ajánlattétel lehetősége biztosított. Az ajánlattételre felkért gazdálkodó
szervezetek ajánlataikat megtehetik egy vagy mindkét részre egyaránt.
10. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
11.1. Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontban foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.
11.2. Megkövetelt igazolási mód:
Az (közös) ajánlattevő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlatban nyilatkozatot köteles csatolni arról, hogy nem tartozik jelen eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem álltát
a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 10. §-a szerint kell
eljárni.
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és megkövetelt igazolási mód:
12.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
12.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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A Kbt. 55.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja
az ajánlattevőt, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
P/1. az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három
lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) pontja fennállása esetén az ajánlatkérő
az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát a P/1. pont tekintetében az:
1. rész vonatkozásában megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja a 29 millió forintot, a
2. rész vonatkozásában megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja a 8 millió forintot.
P/2. az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három
év (2010, 2011, 2012.) átlagában a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevétele az
1. rész vonatkozásában nem érte el a nettó 25 millió forint/évet, a
2. rész vonatkozásában nem érte el a nettó 7 millió forint/évet.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
ill.
a
P/1.
pont
tekintetében
elegendő,
ha
közülük
egy
felel
meg.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) pontja szerint.
12.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságuk igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint - saját vagy
jogelődje – az ajánlattételi felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napját
megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
becsatolása egyszerű másolatban. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján
megismerhető,
a
beszámoló
becsatolása
nem
szükséges.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlatevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának
(2) pontjában foglaltakra. Ennek alapján, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napját megelőző utolsó három év (2010,
2011, 2012.) közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozat. (Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.)
Az ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 122. §-a alapján jár el. Hivatkozva a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésére, a fentiekben foglalt 14. § (1) bekezdés szerinti igazolási módok helyett – az ajánlattevő választása szerint - elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül
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fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés
keretében előírhatja a Korm.rendelet 14. § (1) bekezdése b) és c) pontjai szerinti igazolások
benyújtását.
A P/1-2. számú alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §-ának (3) - (5) bekezdésére is.
12.2. Műszaki, szakmai alkalmasság:
12.2.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 55.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja
az ajánlattevőt, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
M/1. az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt
éven belül nem rendelkezik legalább egy db szerződésszerűen teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárult, egy szerződés keretén belül az
1. rész vonatkozásában minimum nettó 23 millió HUF értékben közösségi épületeken végzett építészeti felújítást vagy új közösségi épület generál kivitelezését igazoló referenciával,
a
2. rész vonatkozásában minimum nettó 6 millió HUF értékben közösségi épületeken végzett
felújítást vagy új közösségi épület generál kivitelezését igazoló referenciával.
M/2. mind két részre azonos módon az ajánlattevő nem rendelkezik a teljesítésbe bevonásra
kerülően legalább 1 fő építmények építés-szerelési munkái szakterületen foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és min. 2 éves - megnevezett
szakterületre vonatkozó - felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik.
M/3. az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan az
1. rész vonatkozásában legalább 8 fő éves átlagos statisztikai állományban levő dolgozóval,
és ezen felül 1 fő vezető tisztségviselővel, a
2. rész vonatkozásában legalább 3 fő éves átlagos statisztikai állományban levő dolgozóval
és ezen felül 1 fő vezető tisztségviselővel.
M/4. Kizárólag az 1. rész tekintetében az ajánlattevő nem rendelkezik EMAS vagy ISO 14
001 vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, a tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi vezetési rendszer működtetéséről szóló egyenértékű tanúsítványnyal, vagy az azzal egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az
ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) pontja szerint.
12.2. 2. A műszaki illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki illetve szakmai alkalmasságuk igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolni:
M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napjától visszafelé számított öt év
legjelentősebb befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárult, a közbeszerzés tárgyának
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(közösségi épületek felújítása, kivitelezése) megfelelő építési beruházásainak ismertetése
minimálisan az alábbi adatokkal:
• a megépített létesítmény beazonosítható megnevezése, az alkalmasság megítélése
szempontjából releváns valamennyi adat pontos feltüntetése;
• közös ajánlattevői teljesítés esetén a saját teljesítés mennyiségi adatait;
• az ellenszolgáltatás nettó összege;
• közös ajánlattevői teljesítés esetén a részesedésnek megfelelő teljesítés nettó összegét;
• a teljesítés ideje (kezdés/befejezés hónap pontossággal, külön feltüntetve a végleges
átadás-átvétel dátumát) és helye
• a szerződést kötő másik fél neve, címét, információt adó személy neve, telefonszáma;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő közös ajánlattevő tagjaként teljesítette, úgy a
teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő saját teljesítése fogadható el.
Az M/1 pont tekintetében az alkalmasságot az ajánlattevő ill. az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni.
M/2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakemberek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk szakmai önéletrajzzal történő
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember által aláírandó szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az
adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények
előírnak. A szakmai önéletrajzban az egyes tevékenységek kezdő és befejező időtartamát
év, hó részletezettséggel kell megadni és úgy megjelölni, hogy abból az alkalmassági követelmény gyakorlatra vonatkozó előírása ellenőrizhető legyen, valamint tartalmazza a jelenlegi
munkahelyét, beosztását és foglalkoztatási jogviszonyát. Csatolni kell a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást
nyújtó szervezet) kifejezett nyilatkozatát, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
milyen jogviszonyban állnak az ajánlattevővel vagy a szakembereket biztosító más
gazdálkodó szervezettel.
M/3. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján csatolja az
ajánlattételi felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napját megelőző utolsó lezárt
üzleti évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról és vezető tisztségviselőinek
létszámáról szóló kimutatást.
M/4. Kizárólag az 1. rész tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján ismertesse a teljesítés során alkalmazandó környezetvédelmi intézkedéseit, vagy csatolja a tevékenysége tárgyában érvényes környezetvédelmi vezetési rendszer működtetéséről szóló, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított
(EMAS vagy ISO 14 001) tanúsítványait. Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet
17. §-ának (3) pontjában foglaltakra figyelemmel elfogadja az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is.
Az ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 122. §-a alapján jár el. Hivatkozva a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésére, a fentiekben foglalt 15. § (2) bekezdés szerinti igazolási módok helyett – az ajánlattevő választása szerint - elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül
fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés
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keretében előírhatja a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) d) e) és f) pontjai szerinti igazolások benyújtását.
13. Az ajánlattételi határidő: 2013. március 25-én 10.00 óra
14. Az ajánlat benyújtásának címe: Rétság Város Polgármesteri Hivatala
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– I. emelet, polgármesteri
titkárság
15. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más nyelven
is benyújtható-e ajánlat:
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak ajánlattevői általi felelős, magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A felbontás helye: Rétság Város Polgármesteri Hivatala,
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– I. emeleti tárgyaló
Ideje: 2013. március 25-én 10.00 óra
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek
jelen.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A tárgyalások befejezésétől – végleges ajánlat felbontásától - számított 60 nap.
A Kbt 124.§ (5) bekezdése értelmében a nyertes, és amennyiben az összegzésben az
ajánlatkérő megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az ilyennek minősített
szervezet ajánlati kötöttsége az összegzés megküldését követően további 60 nappal meghosszabbodik.
18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
1. Jótállás: A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját
követő 12 hónapig teljes körű jótállást vállalni.
2. Késedelmi kötbér: a szerződésben rögzített teljesítési határidővel kapcsolatos késedelem
esetén az 1. rész vonatkozásában napi 90.000.- Ft, a 2. rész vonatkozásában napi 25.000.Ft. A késedelmi kötbér maximuma a napi késedelmi kötbér 30 szorosa.
3. Jólteljesítési biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően a végszámla benyújtásával
egyidejűleg, a jótállás teljes időszakára a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani a Kbt. 126. § (4)
bekezdése szerinti határidőig a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott
módon.
4. Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) pontjában foglaltak szerint legfeljebb a a szerződés - támogatási szerződés terhére elszámolható
- összege 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Az előleg-visszafizetési bizto-
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síték alapja a szerződés – támogatási szerződés terhére elszámolható –összege, mértékére
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése irányadó.
Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. (6) bekezdés b) pontja illetőleg a 4/2011. (I.28.)
Korm. rendelet 57.§ (1d) pontja szerinti formában nyújtható.
A Kbt. 126. § (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő előírja, hogy a jólteljesítési biztosíték és az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell.
19. A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:
A tárgyalás helye: Rétság Város Polgármesteri Hivatala,
2651 Rétság, Rákóczi út 20.– I. emeleti tárgyaló
Az első tárgyalás ideje: 2013. április 11-én 10.00 óra
A tárgyalás lefolytatásának menete és a tárgyalás alapvető szabályai:
Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. A tárgyalásra a Kbt. 97-98. § irányadó.
A Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel
nem terhelt ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelneke az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. A tárgyalás megkezdését megelőzően megállapításra kerül az ajánlattévők szerződés teljesítésére
való alkalmassága vagy alkalmatlansága, a kizáró okok esetleges fennállása.
A tárgyalás első részében az ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tevővel együttesen
tárgyal az ellátandó feladatokról, a teljesítés és a szerződés általános körülményeiről, feltételeiről. A tárgyaláson az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, vagy az általuk teljeskörű nyilatkozattételre meghatalmazott – a személyazonosságot és adott esetben a meghatalmazást a
helyszínen igazoló - személyek vehetnek részt. A tárgyalásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít és a tárgyalás befejezését követően a tárgyaláson résztvevőknek átad, a tárgyaláson
meg nem jelent ajánlattevők részére két munkanapon belül megküld.
Ezt követően a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt változások mértékére tekintettel az ajánlatkérő vagy azonnal, vagy max. 3 napon belül – amennyiben a változások nagyságrendje
indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – az ajánlattevőket felhívja – a végleges beadási határidő megjelölésével - egy végleges ajánlat írásban történő benyújtására.
Amennyiben az ajánlattevők a végleges ajánlati árukat módosítják, úgy a végleges írásbeli
ajánlat részeként az azt alátámasztó tételes árazott költségvetést is be kell nyújtaniuk. A
végleges ajánlat benyújtásának helye azonos az eredeti (első) ajánlat benyújtásának helyével, a formai előírásokat ajánlatkérő írásban rögzíti. A benyújtás szabályaira ajánlatkérő a
Kbt. 61. §-a előírásait alkalmazza.
A zárt csomagolásban benyújtott végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a előírásai
alapján, a beadási határidő lejártának időpontjában kezdi el felbontani.
Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlat bontásának időpontjában jön létre, amely időpontot
követően az ajánlat érvényesen már nem módosítható.
21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre vonatkozó adatok: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosítási számú, a
„Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” című projekt.
22. Egyéb információk:
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22.1. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 67. §-a szerint biztosítja.
22.2. Szerződéskötés: A Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést részenként az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)
köti meg, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
22.3. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy eredeti és egy másolati
példányban, valamint elektronikus adathordozón zárt csomagolásban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Amennyiben valamely ajánlattevő mind két részre ajánlatot kíván benyújtani, úgy azt is egy ajánlatban teheti meg. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld,
környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát.
Az ajánlatok fedőlapjain kerüljön feltüntetésre arra vonatkozó utalás, hogy az az ajánlat eredeti vagy másolati példánya. Az eredeti és a másolati példány eltérése esetén ajánlatkérő
kizárólag az eredeti példányt tekinti irányadónak.
A csomagolást a következő felirattal kell ellátni: „Rétság város település rehabilitációja ..
rész. Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”
22.4. A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell
különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
22.5. A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
22.6. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére (Rétság
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.) közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
22.7. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t,
vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a
meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldá-nyának egyszerű másolata.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem
bírált változásbejegyzési kérelme.
22.8. Alvállalkozók megjelölése
Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerint meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b)
az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
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22.9. Igazolások, Nyilatkozatok: A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az ajánlatkérő tartalmi előírásait (felhívás és dokumentáció szerint)
mindenben kielégítő nyilatkozatokat benyújtani.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként benyújtott ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés), bankgarancia vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat, ill. közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozat kivételével az egyéb dokumentumokat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
22.10. Felolvasólap: Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62.
§ (3) bekezdés szerinti információkat. A felolvasólapot közvetlenül az ajánlat címlapot követő
oldalán kell csatolni.
22.11. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt.
45. § (1)-(7) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ezen túlmenően ajánlatkérő helyszíni
bejárással egybekötött konzultációt is tart 2013. március 11-én 10.00 órától az ajánlatok bontásának felhívásban meghatározott helyén a Kbt. 45. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
22.12. Közös ajánlattétel: A Kbt. 25. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot, de a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös
ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött felhívást.
Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
az ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
22.13.Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig csatolnia kell a beszerzés
tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, az 1. rész vonatkozásában legalább 5.000.000
forint/káresemény és legalább 20.000.000 forint/év kártérítési határösszegű, a 2. rész vonatkozásában legalább 2.000.000 forint/káresemény és legalább 7.000.000 forint/év kártérítési
határösszegű érvényes felelősségbiztosítását igazoló dokumentumot (biztosítási szerződést
vagy kötvényt).
Az ajánlatban ennek megfelelően nyilatkozatot kell benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja,
hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára az eljárást megindító felhívásban és
dokumentációban foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést
fog
kötni.
Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, akkor erről kell nyilatkozni, de az ezt igazoló kötvényt nem kell csatolni az ajánlathoz. Az
előírt mértékű, érvényes felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolása ugyanakkor a
szerződéskötés feltétele, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és
ennek alapján jogosult a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) megkötni.
22.14. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az ajánlatában bemutatott –
jelen ajánlattételi felhívás M2 pontja szerinti - szakember nyertesség esetén a szerződés
megkötésének időpontjára rendelkezni fog a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott
1.sz.mellékletben meghatározott építmények építés-szerelési munkái (MV-Ép/A vagy MVÉp/B) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, amelyet szerződéskötés előtt
ajánlatkérő a kamara közhiteles nyilvántartásából ellenőriz. Amennyiben ez a feltétel a szerződéskötésig nem teljesül, ez a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől történő visszalépés-
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nek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.
22.15. A Kbt. 54. § (1) bekezdésre hivatkozva az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a teljesítés során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.
22.16. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli
összegezés (Kbt. 77. § (2) bekezdés) megküldését követő naptól számított 11. napon, de
legkésőbb az írásbeli összegezés átadását, illetve megküldését követő 60 napon belül.
22.17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
22.18. Az ajánlatban bemutatott referenciamunkák esetében – esetlegesen - a különböző
devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti
az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
22.19. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (9) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.
22.20 Amennyiben a meghívott gazdasági szereplő az előzetes piackutatás ellenére mégsem minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény szerinti mikro, kis- vagy középvállalkozásnak, úgy erről a tényről haladéktalanul tájékoztassa Ajánlatkérőt.
22.21. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. Törvény és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai
szerint kell eljárni.
22.22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2013. március 01.

Mezőfi Zoltán
polgármester
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AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ

Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái 1,2. rész

Projekt megnevezése, száma:

„Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település
rehabilitációja”
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003

Ajánlatkérő:

Rétság Város Önkormányzata
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A teljesítés módja, fizetési feltételek
Kiegészítő tájékoztatás
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Ajánlati ár
Formai követelmények
Az ajánlatok felbontása
Hiánypótlás, felvilágosítás kérés
Tárgyalásra vonatkozó szabályok
Bírálat
Eredményhirdetés
Szerződéskötés
Felelősség biztosítás
Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás

II/A. KÖZBESZERZÉSI műszaki leírás
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M6 Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról
M7 Nyilatkozat korábbi teljesítésekről
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M13 Nyilatkozat erőforrások rendelkezésre állásáról

I.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
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II.

Dokumentáció

DOKUMENTÁCIÓ
1.

Az eljárás általános feltételei
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
A nyújtott kivitelezési tevékenységeknek teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentáció
egyes részeiben (kiviteli terv, költségvetés, konzultációs válaszok, stb.) megadott műszaki
előírásoknak.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő
kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:
(1) ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy
(2) ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem – a hiánypótlást követően sem - felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.
Az ajánlattételre az jogosult, akit ajánlatkérő felkért ajánlattételre. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyikét ajánlattételre kérték fel jelen
eljárásban. Jelen eljárásban az ajánlattételre felkért szervezetek egymással nem tehetnek
közös ajánlatot.
1.1.

1.2.

2.

Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető
felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.
Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet
ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az
Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által
szükséges és megengedett jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára.

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása
Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja
az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat kizárólag a tárgyalás keretén belül, a tárgyalás szabályai szerint módosítható.
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3.

A teljesítés módja, fizetési feltételek
A szerződés finanszírozása az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretén
belül ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú programban a jóváhagyott, elszámolható költség mértékéig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból és az ajánlatkérő forrásaiból szállítói finanszírozással történik.
(Szállítói finanszírozás szabályait a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet tartalmazza).
A 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján – figyelembe véve a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak - a Vállalkozó szállítói
előleg igénylésére jogosult. A vállalkozó(k) által igényelhető szállítói előleg(ek) a szerződés(ek) elszámolható összegének 30 %-a. Amennyiben ajánlattevő előleget kíván igénybe
venni, úgy az ajánlatban csatolja nyilatkozatát az igénybe venni kívánt előleg tekintetében.
Az előleg kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. § (1) bekezdés (1e)-(1g) pontja szerint történik. A szállítói előleg igénybevételének és folyósításának részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció ( Szerződéses feltételek) tartalmazzák.
A vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő, a Megrendelő által leigazolt
számlái a megrendelő általi kézhezvételtől számított időponttól számítva forintban (HUF)
kerülnek teljesítésre az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3)
bekezdései szerint.
A teljesítés során rész-számla kibocsátásra nincs mód. Az előleg a végszámlával kerül
elszámolásra.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme a forint.
A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, mely a
szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.
A szerződés műszaki tartalmát teljes mértékben építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött
létesítmények képezik. Ebből következően a szerződés összege a 2007. évi CXXVII.
törvény (új ÁFA törvény) alapján általános forgalmi adóval terhelt összeg.

4.

Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és ajánlati dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45. § és a 122. § (5) bekezdés figyelembe vételével írásban
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, ill. mind két esetben e-mailben
is el kell juttatni az alábbi címre:
Hivatalos név: Márkus és társai Kft
Postai cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73.
Kapcsolattartási pont(ok):

Fax: 32/412 100

Címzett: Márkus Pál

e-mail: markusp@chello.hu
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Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a
megadott címre.
A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg Ajánlatkérő, továbbá
a kiegészítő tájékoztatás tartalma hozzáférhető az Ajánlatkérő nevében eljárónál.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglalt válaszadási
határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az
Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. § (5)
bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az Ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésére ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő a gazdásági szereplők részére helyszíni bejárással egybekötött konzultációt tart annak érdekében, hogy Ajánlatukat a helyi viszonyok pontos
ismeretében tehessék meg. A helyszíni bejárás időpontja és helye: az eljárást megindító
felhívás 22.11. pontjában megadottak szerint.
A helyszíni bejárás részvételi költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) a gazdasági
szereplők maguk viselik.
A helyszíni bejáráson való részvétel minden gazdasági szereplő saját felelőssége.
A helyszíni bejárás célja az építés helyszínének megismerése. A helyszíni bejárásról, ill. a
helyszín megtekintése során nyújtott kiegészítő tájékoztatásról ajánlatkérő a Kbt. 45. § (7)
bekezdésének megfelelően jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától
számított 5 napon belül megküld valamennyi jelenlévő, vagy a dokumentációt a helyszíni
szemle időpontja előtt megvásárló gazdasági szereplőnek, ill. a dokumentációt későbbi
időpontban megvásárlók részére a dokumentációval együtt átadja.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati
dokumentáció részévé válnak.

5.

Teljesség és pontosság
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlati dokumentáció tartalmának
teljességét.
Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő
elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét.

6.

Tájékoztatás
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe (Kbt. 54. §), amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Postafiók: 1884 Budapest, Pf. 1.
Tel.: +36-1-795-1200
A minisztérium ügyfélszolgálati e-mail címei:
info@nefmi.gov.hu
ugyfelszolgalat@nefmi.gov.hu
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Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9.
Tel.: +36-32-521-700
Fax.: +36-32-520-830
titkarsag.starjan@emr.antsz.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató helyettes
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: +36-1-346 9414; +36-1-346 9416
Fax: +36-1-346 9417
Honlap: elnok@ommf.gov.hu

7.

Közös ajánlattétel
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, de jelen eljárásban az ajánlattételre
felkért szervezetek egymással nem tehetnek közös ajánlatot.
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a nevükben
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az
ajánlatkérő a közös ajánlattevőnek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni
ajánlatukba valamennyi a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely
legalább a következőket tartalmazza:
- a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító felhívásra való utalást.
- a közös ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési
eljárásban együttes ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- közös ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
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- közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük mértékét;
- nyertes ajánlattétel esetén a megbízási szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 130.§-a szerint, számlát benyújtani jogosultak megnevezését.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

8.

Ajánlati ár
Ajánlati Árat forintban kell megadni.
Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan.
Az ajánlatkérő tételes árazatlan költségvetési kiírást biztosított a dokumentáció részeként.
Az ajánlattevő a végleges ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 69. § (1)
bekezdésében foglalt a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatra
vonatkozó, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm.
rendeletben foglaltakra is.
Az ajánlati árnak – a lebonyolítás költségeinek kivételével - tartalmaznia kell mindazon
költségeket, amelyek a vállalkozási szerződés teljesítése során akár az ajánlatkérő által
támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek a
létesítmény komplett, üzemkész megvalósításával összefüggésben, és tartalmaznia kell a
vállalkozás hasznát is.
Tartalmaznia kell minden olyan adót, vámot, tartalékösszeget, stb., amely a szerződés értelmében vagy egyéb okból a vállalkozót terheli. Az ajánlattevő semmilyen formában és hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az ajánlati árnak a közvetlen kivitelezési költségeken túlmenően a - tételes árazott
költségvetés keretén belül - tartalmaznia kell mindenek előtt, de nem kizárólagosan továbbá:
- A megvalósulási tervek (5 példány) elkészítésének költségeit,
- Az elvégzett munkák minőségbiztosításával és minőségtanúsításával kapcsolatos
mérések, vizsgálatok elvégzése és dokumentálásának költségeit,
- Ideiglenes melléklétesítmények építésének, bontásának költségeit,
- Okozott károk költségeit,
A közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak – részenként
- megfelelő árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlattételi dokumentációban kiadott árazatlan költségvetési kiírás
beárazása a tételek tartalmának és mennyiségének változtatása nélkül. A költségvetési tételek szöveges kiírása csak abban az esetben változtatható meg, ha az ajánlattevő a kiírásban
szereplő konkrétan megnevezett gyártmányú, eredetű, típusú dolog helyett az azzal egyenértékű dolog nevét írja be. Mennyiségi eltérés ez esetben sem engedélyezett. Az Ajánlattevő
köteles csatolni az ajánlatához a megfelelően kitöltött tételes árazott költségvetést.

9. Formai követelmények
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Az ajánlattevőnek a jogszabályokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően
kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
9.2.1.) Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki vagy akinek alvállalkozója az ajánlati dokumentációt megvásárolta. Az ajánlattevő személyében – eltekintve a
közös ajánlattételtől - semmilyen változtatás nem engedélyezett.
9.2.2.) Az ajánlattevőnek egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus
adathordozón zárt csomagolásban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az eredeti ajánlaton fel kell tüntetni, hogy eredeti. A papírformátumú példányokon (1+1 pld.)
túl az ajánlatot 1 példányban elektronikus formátumban (CD vagy DVD adathordozón) is be kell nyújtani.
9.2.3.) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultaknak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
9.2.4.) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Az üres
oldalakat nem kell számozni.
9.2.5.)
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni.
9.2.6.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
9.2.7.) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írni az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, aki(k) erre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
9.2.8.) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

10.

Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek – továbbá tekintettel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő
támogatási szerződése okán a külön jogszabályban meghívott szervek képviselői, valamint
személyek vehetnek részt.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi – felolvasó lapon szereplő – információkat ismerteti a jelenlévőkkel:
- az ajánlattevő neve, címe, székhelye,
- ajánlati ár
Az ajánlatkérő a bontáskor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az alábbi előírásoknak: határidőre beérkezett-e, a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e, az ajánlatok
eredeti példánya szabályszerűen került-e összefűzésre, az előírt példányszám meg van-e.
Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, melyet a bontási eljárás végén az ajánlattevők jelen lévő képviselői részére
átad, a bontástól számított öt napon belül a távollévő ajánlattevő részére megküld.

11.

Hiánypótlás, felvilágosítás kérés
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Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. §-ában foglaltak figyelembevételével az összes
ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban
található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalma tisztázásának lehetőségét.

12.

Tárgyalásra vonatkozó szabályok

A tárgyalás helye: Rétság Város Önkományzat Polgármesteri Hivatala,
2651 Rétság, Ráköczi út 20. földszinti tárgyaló
Az első tárgyalás ideje: 2013. április 11-én 10.00 óra
A tárgyalás lefolytatásának menetét és a tárgyalás alapvető szabályait az ajánlattételi felhívás részletesen ismerteti.

13.

Bírálat

A benyújtott ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az ajánlatkérő által megbízott legalább három tagú (közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező) Bizottság bírálja el.
Az értékelés keretén belül a bizottság saját működési rendje szerint megállapítja, hogy az
egyes ajánlatok formailag és tartalmukat tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és
az ajánlati dokumentáció előírásainak.
Szükség esetén a hiánypótlás intézményrendszerén belül – a Kbt. 67. §-a szerint pótolhatóak a hiányosságok.
Az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat az érvénytelenség tekintetében.
Az ajánlatkérő – az ajánlattevők egyidejű értesítése mellett – javítja az ajánlatokban található
esetleges nyilvánvaló számítási hibákat (Kbt. 68.§). Az Ajánlatkérő – az összes ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett – felvilágosítást kérhet az érintett ajánlattevőnek az ajánlat nem
egyértelmű kijelentéseivel kapcsolatban (Kbt. 67.§).
A Bizottság a tárgyalás megkezdését megelőzően megállapítja az ajánlattévők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, a kizáró okok esetleges fennállását.
Az ajánlatkérő a végső ajánlat benyújtását követően a Kbt. 69. § (1) bekezdés szerint a
kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról, illetve a Kbt. 70. §-a szerint az ajánlat
irreálisnak ítélt egyéb elemeiről – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – írásbeli
indokolást kér. Az indoklás el nem fogadása esetén az ajánlatot érvénytelenné nyilváníthatja.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

14.

Eredményhirdetés

Az Ajánlatkérő eredményhirdetési eljárást nem tart.
Az Ajánlatkérő – mind két rész tekintetében - írásban tájékoztatja az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről szóló döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
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Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ szerinti tájékoztatást az írásbeli
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon történő megküldésével
teljesíti.

15.

Szerződéskötés

Ajánlatkérő részenként külön-külön) csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,
vagy - a nyertes(ek) visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő(k) és - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő(k) ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
Ajánlatkérő a szerződéseket az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama
alatt köteles megkötni. Nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

16.

Felelősségbiztosítás

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás „22.13. – Felelősségbiztosítás:” pontjában foglaltakon túl az alábbiakra hívja fel az ajánlattevők figyelmét:
A biztosításnak az építés-szerelésre, valamint a harmadik személynek okozott károk megtérítésére kell kiterjednie.
A biztosító kockázatvállalási ideje minimálisan a szerződéskötés napjától a szerződés teljesítésének időpontjáig tart.

17.
Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárás alatt
A Kbt. 35. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás lezárásáig minden, az eljárással öszszefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kerülhet sor. Az ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Kbt. valamely kapcsolattartási formát kifejezetten nem kíván meg, az írásbeli nyilatkozatok a következőképpen teljesíthetőek:
• postai vagy közvetlen kézbesítés útján (figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint
előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére a postai kézbesítés csak
kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe (Kbt. 35. § (5) bekezdés);
• faxon;
• elektronikus úton (a Kbt. 35. § (4) bekezdésében foglaltak betartása mellett)

II/A. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
II.1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
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Rétság városközpontjának rehabilitációja kivitelezési munkái az ajánlatkérő által biztosított
kiviteli tervek alapján, vállalkozási szerződés keretében, az alábbi főbb tájékoztató mennyiségekkel a következő részekre:
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Tájékoztató mennyiségek:
1. rész: Általános iskola külső homlokzatának felújítása a külső nyílászárók teljes cseréjével, a külső homlokzaton a teljes hőszigetelő rendszer elkészítésével és a bádogos
szerkezetek teljeskörű felújításával.
Az iskola közvetlen környezetének bekerítése, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, parkoló és játszótér kialakítása.
Az iskolaépületek (alsó és felső) fő méretei: 27,5 m x 13,1 m és 25,5 m x 13,5 m.
2. rész: A Művelődési ház részleges belső felújítása: az aula belsőépítészeti felújítása, a
kapcsolódó vizesblokk teljes felújítása és új akadálymentes mosdó kialakítása. A feladat
részét képezi továbbá az előlépcső akadálymentesítése.
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket az Ajánlati Dokumentáció részét képező kiviteli tervek és tételes árazatlan költségvetések határozzák meg.

II.1.1. Az ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások
Engedélyek biztosítása:
Sem az 1. rész, sem a 2. rész kiviteli munkálatai nem építésügyi hatósági engedélykötelesek. Erről szóló igazolások az ajánlati dokumentáció részét képezik.
Tulajdonviszonyok:
A fejlesztéssel érintett területek az ajánlatkérő tulajdonában vannak.
Kiviteli tervek (tételes árazatlan költségvetéssel):
1. rész:
Építész tervező: Ludányi Ákos
2643 Diósjenő, Ifjúság utca 37.
Építész társtervező: Zsoldos Mihály
2600 Vác, Széchenyi u. 37.
Terv megnevezése: Rétsági általános iskola homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, kerítés és park építése kiviteli tervdokumentáció
2. rész:
Generál tervező: Kovaterv Kft
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11.
Terv megnevezése: Művelődési ház belső felújítás, akadálymentesítés kiviteli tervdokumentáció

II.2. AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEK
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II.2.1. Általános minőségi előírások
A Vállalkozónak a munkáját úgy kell végeznie, hogy az ajánlattételi felhívásban és ajánlati
dokumentációban – annak minden részére kiterjedően - előírt kötelezettségek maradéktalanul teljesüljenek.
A kiviteli tervben és a tételes árazatlan költségvetési kiírásban előírtaktól eltérő gyártmányú,
eredetű, típusú dolog beépítésre a Megrendelő a megvalósítás során az egyenértékűség
szigorú betartásával ad lehetőséget.
Mivel a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú "dolog"-ra, való hivatkozást, a Kbt. 58. § (7)
bekezdése alapján jelezzük, hogy az Ajánlatkérési dokumentációban megjelenő megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezett
gyártmányú, eredetű, típusú "dolog" -gal "egyenértékű" "dolog" is beépíthető.
Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat
- Műszaki paraméterek szempontjából:
Az adott termék megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos, vagy jobb a
hatásfoka, azonos, vagy nagyobb a kopásállósága, stb.
- Üzemeltetési költségek szempontjából:
Azonos, vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség, illetve hosszabb
az élettartama.

II.2.2. Minőségbiztosítás, a megfelelőség igazolása
A megvalósított létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát
képezi.
A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium
a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeletek, illetve ágazati szabályozásnak
megfelelően megszerezte.
A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a műszaki ellenőr számára külön vizsgálatok elvégzésére
vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló személyzet rendelkezésre
bocsátása és azok költsége a Vállalkozót terheli.
Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a kiviteli terv előírásai, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, ill. elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy a laboratóriuma milyen felszereltségű.
Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a
külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.
Felülvizsgálatok és tesztek
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A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy a minőségellenőrzéssel kapcsolatos illetve
egyéb felülvizsgálatok és tesztek végrehajtása megfelelő legyen a Helyszínen és máshol
egyaránt, és amennyiben szükséges, a megfelelő javításokat elvégezzék.
A műszaki ellenőr kérheti a készítés alatt lévő munka vizsgálatát, és hogy részt vehessen a
vizsgálatnál a szállító telephelyén. A Vállalkozónak megfelelő értesítést kell küldenie a
műszaki ellenőrnek a szállítók telephelyén végzett munka és vizsgálati programról, hogy a
műszaki ellenőr intézkedhessen a felülvizsgálatról.
A Vállalkozó köteles a beérkezéskor megvizsgálni a helyszínre leszállított gyártott tételeket
és anyagokat. Az esetleges hibákról értesíteni kell a műszaki ellenőrt. Kisebb felületi hibák
vagy a gyártott tételek hasonló hibái jóváhagyott módon kijavíthatók a műszaki ellenőr
megelégedésére. Súlyosabb hibák esetén a tételt vissza kell szállítani a beszállítónak
javításra vagy cserére.
A műszaki ellenőr által vagy részére végzett felülvizsgálatok és tesztek nem mentesítik a
Vállalkozót a minőségellenőrzéssel kapcsolatos felelőssége alól.

II.2.3. Az ajánlatkérő által meghatározott egyéb követelmények, körülmények a
kivitelezési munka során.
Környezet- és természetvédelmi követelmények
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait
úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarják az alkalmazott
gépei, továbbá berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek.
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti
túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.
Zajvédelem: A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés
elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy
egyéb szennyezés megelőzésére.
Alkalmazandó előírások:
- 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet
- 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet
- 27/2008. (XII.3.) KvVM-Eüm együttes rendelet
Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni.
A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb
érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett
zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban [8/2002. (III. 22.) KöM.-EüM. rend.] előírt
határértékeket nem haladhatja meg.
Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok
bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.
Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet
építményeiben (vibrálás, tömörítés, bontás, szállítás stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését
vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett
tulajdonosok részére meg kell térítenie.
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Munkavégzési időszak korlátozása
A 2. rész tekintetében munkavégzés – munkanapokon a 7-18 órai időszakon túl - csak
Rétság Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával előzetesen egyeztetett és írásban rögzített időpontban végezhető. A Művelődési ház rendezvényeihez igazodva ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a munkavégzést 10 nappal korábban előre bejelentett időpontban – térben, és időben nem több mint 48 óra – korlátozza.
Az 1. rész tekintetében munkavégzés az iskolai tanítással összefüggésben kizárólag a nyári
tanítási szünetben végezhető. Az előkészítő és befejező munkák kivételével munkavégzés
kizárólag 2013. június …- től végezhető munkanapokon 7-20 óra között, szombati napokon
8-18 óra között.
A megrendelő által nyújtott szolgáltatások
A megrendelő a vállalkozó igénye esetén felvonulási területet tud biztosítani.
Az építési villamos energiát, víz és szennyvíz csatlakozási lehetőséget megrendelő nem
biztosít.
Geodéziai munkák
A munkákkal kapcsolatos valamennyi geodéziai munka (pl. felmérés, kitűzés, földmérési jel
áthelyezése, stb.) mely a megvalósításához, dokumentáláshoz szükséges a Vállalkozó feladatát képezi.
Ideiglenes szállító- és terelő útvonalak létesítése
A tevékenység magában foglalja az építés során szükségessé váló, és a Műszaki ellenőr
által jóváhagyott ideiglenes utak és járdák építését, fenntartását és elbontását.
Ideiglenes forgalomterelés
A tevékenység magában foglalja az építés során szükségessé váló ideiglenes forgalomterelésekkel kapcsolatban felmerülő alábbi feladatokat:
− Táblázás.
− Elkorlátozás
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése
A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a
Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az
érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesítmények, munkahelyi raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése.
A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, beleértve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védelme, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és
költség viselését.
Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása
A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan
tisztán kell tartani, és a munka végeztével feladat az eredeti állapotra történő helyreállítás is.
Közművezetékek kiváltása
A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművezetékek közelében végzendő
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munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a munkahelyen, és a felmerülő költségeket az ajánlati árba be kell számítani. Ha a földmunkák készítése során a
Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés
érdekében azonnal értesítenie kell a Műszaki ellenőrt, és meg kell tennie a baleset és kár
elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos munkák számláinak kifizetésére a Műszaki ellenőr külön intézkedik a szerződési feltételekben előírtaknak megfelelően.
Az átépített vagy épített közművezetékeket a meglévő és megmaradó közművezetékekhez
csatlakoztatni (bekötni) csak üzemszünet alatt lehet. Az üzemszünetet és a szükséges átkötések idejét a Műszaki ellenőrrel kell egyeztetni.
A Vállalkozó feladata, hogy a létesítmény megvalósításának folyamán, bármely érintett ingatlanok közművekkel való folyamatos ellátását az építés teljes időtartama alatt biztosítsa.
A közművek kezelői
A beruházással érintett közművek kezelőinek címei: engedélyes tervben megtalálhatóak
A bontási és építési munkákat csak a közművek üzemeltetői-tulajdonosai bevonásával megtartott munkaterület átadás-átvétel után, a csatolt nyilatkozatok betartásával lehet megkezdeni.
Közterület használat
A munkaterületen túli közterület igénybevétele előtt a Rétság Város Önkormányzata Hivatalától engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet
az engedélyben megadott feltételekkel használhatja.
Bontási munkák
A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Műszaki ellenőr
részére igazolnia kell.
Veszélyes hulladék lerakási helyét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel (1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12) kell egyeztetni.
Figyelembe veendő szabványok
Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a munkát is úgy
kell kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen Ajánlati Dokumentációban (kiviteli
tervekben), valamint a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki
Utasítások által előírt követelményeknek.
Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.
A kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során az Ajánlattevőnek
meg kell felelnie.
Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél.
Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, őrzéssel stb.) meg kell előzni, hogy a
Helyszín (munkaterület) területére került illetéktelen személy belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen. A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és
szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.
Forgalombiztonsági feladatok az építés során
- Közlekedési pályákon végzett munkák
Üzemelő közút területén végzendő munkákhoz a 19/1994. (V. 31) KHVM rendelet szerint a
közút kezelőjének hozzájárulását kell megszerezni a Vállalkozónak.
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Az építési munkákat a kezelői hozzájárulás feltételeinek megfelelően kell végezni.
A közúton végzendő építési munkák során be kell tartani a közúti közlekedés szabályaira
[1/1975. (II. 5.) KPM-BM.
és
módosításai],
az
utak
forgalmi
szabályaira
[20/1984. (XII. 21.) KM], az útépítési munkahelyek elkorlátozására [2/2001. (I. 31.) KöViM]
vonatkozó rendeletek előírásait, valamint az ÚT 2-1.119:1998 jelű Útügyi Műszaki Előírásban
rögzítetteket.
A kezelői hozzájárulási kérelemhez szükséges rajzokat is ezen előírásoknak megfelelően, az
építési állapotok és ütemezés figyelembevételével kell a Vállalkozónak jóváhagyásra megküldeni.
Minden, a munkálatok által érintett közlekedési pályán a Vállalkozónak kell felállítania, szükség esetén kivilágítania mindazt, ami a forgalom irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges, és amellett a felsorolt rendelkezések és előírások tartalmaznak, a közlekedési pályák kezelőinek megelégedésére.
Közlekedési pályák érintett szakaszainak kezelői
−
Állami utakon:
Magyar Közút Kht.
3100 Salgótarján, Meredek út 31.
Telefon: (32) 410-411, Fax: (32) 314-630
−

Önkormányzati utakon:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A közbeszerzési műszaki leírásban szereplő előírásokon túl az ajánlatkérő a teljesítésre vonatkozóan az alábbi különleges elvárásokat fogalmazza meg:
A kivitelezési munkák során csak a közlekedési szabályozás szerinti forgalmi terhelés megengedett. A bontási és építési anyagok deponálása – még ideiglenesen sem – megengedett
az intézmények bejáratai előtt, közlekedési útvonalain. Az ajánlatkérő a munkavégzést – a
városrészben tervezett programjaira tekintettel, előre jelzett módon – ideiglenesen korlátozhatja.
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II/B. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
1. rész
amely létrejött egyrészről
Név: Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám :
Számlaszáma :
Tel.: 06-35/550 100
Fax.: 06-35/350 712
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester, mint Megrendelő ( továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Név: ………………………………… Címe: …………………………………..
Cégjegyzékszám: ……………………..
Adószám: ………………………………
Számlaszáma:…………………………………………………………………………
Telefon: ………………..
Fax: …………………………………….
Képviseli: ……………………… mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) részéről
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Szerződő felek között) az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:
PREAMBULUM
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján - a 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti - közbeszerzési eljárást folytatott le a „Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli
munkái” tárgyában.
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A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az 1. rész tekintetében - Általános iskola külső
homlokzatának és környezetének felújítása - a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció – ennek részeként különösen a közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli terv rendelkezéseire, kiegészítő tájékoztatásra, (adott esetben) valamint a nyertes ajánlat tartalmára.
1. A szerződés alapjai
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a:
Rétsági általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása kiviteli
munkáit
1.2 A szerződés tárgyát és annak műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett Ajánlati Dokumentáció – annak mellékleteivel - határozza meg.
2. A szerződés összege:
A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, mely a
szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.

Szerződéses Ár (nettó):
ÁFA 27 %
Szerződéses Ár (bruttó)

… Ft
azaz ………..…… forint
… Ft
azaz ………..…… forint
… Ft
azaz ………..…… forint

3. Pótmunka
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt, a létesítmény rendeltetésszerű
használatához szükséges pótmunkákat külön díjazás ellenében elvégezni. Pótmunkának
minősülnek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt
munkatételek (191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet).

4. Határidők
4.1. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
4.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2013. augusztus 15.
A szerződés előteljesítése kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása esetén
lehetséges.
4.3. A munkaterület átadásának határideje: a szerződés hatálybalépést követő 10 napon
belül.

5. Vállalkozó teljesítése
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5.1.Vállalkozó a munkára (munkanemre) érvényes, valamint a kiviteli tervekben felsorolt
szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségű, az EU-s,
ennek hiányában a magyar szabványoknak megfelelő teljesítésre köteles.
Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet is,
mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges.
5.2. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait köteles
a Megrendelő részére átadni. A műbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési és karbantartási
utasításokat magyar nyelven kell szolgáltatni.
5.3. Vállalkozó a szerződés teljesítésekor Megrendelőnek öt példány megvalósítási tervdokumentációt köteles átadni, úgy, hogy a kiviteli terv fénymásolatán a módosításokat (változtatásokat) átvezeti.
5.4. Vállalkozónak a helyszínen a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendelet szerinti építésiszerelési naplót kell vezetnie, a bejegyzések másolatát Megrendelőnek át kell adnia. Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek nevét a szerződés tartalmazza. Az építési napló
vezetésére a vonatkozó jogszabályok előírásait be kell tartani.
5.5. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben előírt megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban át kell adnia
a Megrendelőnek.
5.6. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében
eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
5.7. Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a Megrendelő vagy megrendelő képviseletében eljáró személy által kifogásolt és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.
5.8. Vállalkozó minden körülmények között köteles garanciát vállalni a személyzetéért, a
Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó továbbá köteles egyedül felelősséget viselni a személyzet egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.
5.9. A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkáknál három munkanappal korábban írásban
köteles értesíteni a Megrendelő megbízottját.
5.10. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére
felhívni.
5.11. A Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni,
alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő és képviselője minden utasításához, amely a
beruházást érintik, vagy arra vonatkozik.
5.12. A Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat a Vállalkozó köteles befogadni és azokat elvégezni.
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5.13. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles végrehajtani és erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
5.14. A Vállalkozó köteles a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelősségének vitatottsága esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
5.15. A Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos
ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
5.16. A Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterületen kiépített postai alépítmények, elektromos energia, ivóvíz, telefon, gáz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat gondos feltárásáról,
keresztezések szakszerű kialakításáról, esetleges újabb közműegyeztetésről, az okozott
károk megtérítéséről, a szükséges javítási munkák elvégzéséről.
5.17. A Vállalkozó köteles az építési helyszínen folyamatosan biztosítani egy általa meghatalmazott, az építés vezetésére és felügyeletére alkalmas személyt. Vállalkozó köteles a
meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
5.18. Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani.

6. Minőségbiztosítás
6.1.A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó
Normatív Dokumentumoknak , azaz az Európai Uniós, ennek hiányában a Magyar Állami
Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Nemzeti Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak,
Gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Vállalkozó az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartani.
6.2.Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. Vállalkozó szolgáltatja
az esetlegesen felmerülő költségek vállalásával a beépített anyagok és berendezések műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításait.

7. A munka átvétele
7.1. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a
Megrendelőnek az átadási dokumentációt.
Az átadási dokumentáció tartalmazza:
Az átadási tervet („D” terv), azaz a létesítmények tényleges megvalósult állapotának műszaki
terveit 5 példányban, valamint az átadási dokumentációt magyar nyelven, ezen belül az
alábbi dokumentumokat is:
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•
mérési jegyzőkönyvek 3 pld.
•
szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 3 pld,
•
a beépített anyagok műbizonylatai 3 pld,
•
kivitelezői nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok.
•
a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe,
telefonszáma),
minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve a használatba vételre.
A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.
7.2.A vállalkozás akkor tekintendő teljesítettnek, ha:
- a létesítmény I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
elkészült,
- a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, az ezt igazoló jegyzőkönyvet a felek
jogosult képviselői aláírták,
- az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előír egyéb feltételek teljesültek,
- és az üzemszerű használathoz kötődő dokumentációs munkarészeket, nyilatkozatokat Vállalkozó megrendelő részére átadta.
7.3. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszűntetésére vonatkozó határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a szerződés
kötbér megállapításaira, a késedelemből fakadó egyéb Megrendelői kártérítési igényre.
7.4. A Vállalkozó a szerződés határidőre történő nem teljesítése esetén köteles a határidő
lejártát követő öt napon belül megrendelő által is elfogadott póthatáridőt megjelölni, illetve
vállalni.

8. Szavatosság és jótállás
8.1. Vállalkozó garanciát vállal azért, hogy a megvalósított létesítmény mentes az
anyagminőségből, gyártásból, vagy a Vállalkozó bármely tevékenységéből, illetve
mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során
előállhatnak. Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles
Megrendelőt tájékoztatni, és a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni.
8.2. Vállalkozó jótállása a szerződés szerinti létesítményre vonatkozóan a sikeres műszaki
átadás-átvételtől kezdődik, és általánosságban, mindenre kiterjedően 12 hónapig tart.
8.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, illetve kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti.
8.4. A jótállási időszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása,
illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi.
8.5. Vállalkozó a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapján felel az általa szállított berendezések hibája által okozott kárért.
Vállalkozó általános szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak,
egyebekben az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú együttes rendelet rendelkezései, az egyes nyomvonal-jellegű építményszerkezetek köte-
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lező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes
rendelet rendelkezései az irányadóak.
8.6. Jótállási biztosíték
8.6.1. A jótállási (jólteljesítési) biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha
a Vállalkozó nem végezné el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságok javítását a
megadott határidőn belül. Megrendelő a jótállási biztosíték összegét – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére – igénybe veheti, amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jótállási biztosítékból jogosult
a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
8.6.2. Jótállási biztosíték összege: .................................. Ft.
8.6.3. A Vállalkozó a jótállási biztosítékot legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában adja át Megrendelő részére, és a teljes és általános jótállási időszakot követő 30
napig kell hatályban maradnia.
8.6.4. Ha a jótállási időszakban a Vállalkozó a Megrendelő utasítására sem tesz eleget jótállási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát
abból megtéríteni.

9. Megrendelő tevékenységei
Megrendelő jelen szerződés teljesítése során végzendő tevékenységei az alábbiak:
9.1. Minőségellenőrzés
Megrendelő a szerződés tárgyában meghatározott munkák vonatkozásában helyszínen
minőségellenőrzést végez, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat az építési naplóban rögzíti.
Megrendelő minőségellenőri tevékenysége semmilyen módon nem érinti Vállalkozó felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.
9.2. Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő az alábbi dokumentációkat adja át Vállalkozónak:
- 5 pld. kiviteli terv
Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja.
Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni és azt legalább 10 naponként az építési naplóban igazolni. A mennyiségre és a minőségre tett megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni.
9.3. Megrendelő jogai
- Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, Vállalkozó érdekeinek figyelembe vételével.
- A munkák bármely részét, bármilyen időbeli sorrend szerint megváltoztatni (a technológiát
figyelembe véve és előzetesen egyeztetve a Vállalkozóval).
- A munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni,
úgy, hogy az ezzel járó költségeltérést Vállalkozóval köteles egyeztetni.
- A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.
Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.
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10. Fizetési feltételek
10.1. Megrendelő az általa teljesítendő ellenszolgáltatást szállítói finanszírozással teljesíti. A
Vállalkozó egy végszámlát köteles kiállítani.
10.2. A Vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő, a műszaki ellenőr által
leigazolt számlája a megrendelő általi kézhezvételtől számított időponttól számítva - a Kbt.
130. § (3) bekezdésében foglalt 30 napos fizetési határidővel - átutalással kerül kiegyenlítésre. Amennyiben a Megrendelő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az
ellenszolgáltatás teljesítése az építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet ( a továbbiakban: 306/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet) 14. § (1) – (3) bekezdése szerint történik.
10.3. A Vállalkozó a számlákat a teljesítés időpontjában hatályos ÁFA szabályok
szerint ÁFA-val növelt összeggel kell, hogy kiállítsa.
10.4. A Vállalkozó a jelen szerződés ellenértékére eső elszámolható költség - az általa az
Ajánlatban megjelölt - …….. %-ának megfelelő, ……….. forint, azaz …………….. forint
előlegre jogosult előlegbiztosíték ellenében. Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege,
csökkentve az ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. Az előleg kifizetésének
feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a Vállalkozó benyújtsa az
előleg visszafizetési biztosítékot is a Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ)
részére. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az előleg visszafizetési biztosíték érvényben
marad és lehívható mindazon időpontig, amíg az előleg összege visszafizetésre nem kerül.
10.4.1. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007–2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet ( a továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet) 57.§ (1d) bekezdése alapján
kell teljesíteni. Az ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem
érinti.
10.4.2. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti határidőben,
a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. § (1) bekezdés (1e)-(1g) pontja szerint történik. Az előleg
igényléséhez előlegbekérő levél is szükséges. Az előleget a Vállalkozó közvetlenül a KSZtől igényelheti meg, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A megrendelő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek
hiányában a szállítói előleg igénylés a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül.
A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő
részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát
annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati
példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
10.4.3. A Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés
céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Az előleg a végszámlával együtt kerül
elszámolásra. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást
jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve a Vállalkozó szerződésszegésének eseteit
is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem
összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg
visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.
10.5 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
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Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
10.6. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. 301. § szerint késedelmi kamat illeti meg,
melynek mértéke a jegybanki alapkamattal megegyezik.
10.7. Szerződő felek tudomásul veszik hogy jelen szerződés és ennek teljesítése az Art.
36/A és 36/B §-ának hatálya alá esik. A Vállalkozó írásban köteles tájékoztatni a
Megrendelőt, amennyiben a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában nem szerepel,
onnan kikerül.

11. A szerződés módosítása
A Szerződő felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.
§–ában foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással
– módosíthatják.

12. Vállalkozó közreműködői
Vállalkozó az ajánlatában és Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat
igénybe venni.
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben
rögzített kötelezettségei és felelőssége alól.

13. Kapcsolattartás
Vállalkozó és Megrendelő a létesítmény határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében szoros kapcsolat tartanak. A Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr
útján ellenőrzi.
A megrendelő képviselői:
Név
:
Cím
:
Telefon/fax. :
e-mail
:
A műszaki ellenőr neve, címe és telefonszáma:
Név
:
Cím
:
Telefon/fax. :
e-mail
:
A vállalkozó képviselői:
Név
:
Cím
:
Telefon/fax. :
e-mail
:
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax, építésiszerelési napló).
- A Tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni szükséges. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül köteles válaszolni.
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- A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki
ellenőrével minden esetben, a Tervezővel szükség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott módosításokat a Vállalkozónak kell minden esetben a Tervező részére átadni, a módosításoknak a kiviteli tervekre történő átvezetése céljából.

14. Késedelmes teljesítés
14.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul
köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható
időtartamát is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért vállalkozó felel.
14.2. Vállalkozó a saját hibájából adódó, a véghatáridőt érintő késedelmes teljesítése esetén
Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.
14.2.1. A Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után
90.000.- Ft. A késedelmi kötbér maximuma a napi késedelmi kötbér 30 szorosa.
14.3. Megrendelő a szerződésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet,
amelyek bizonyíthatóan a Vállalkozó hibájából vagy mulasztásából származnak.

15. Vagyon-és felelősségbiztosítás
A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik olyan legalább 5 millió forint/káresemény és legalább
20 millió forint/év kártérítési határösszegű általános építőipari felelősségbiztosítással, amely
fedezetet nyújt a projekt megvalósításával összefüggésben keletkező, a Megrendelőt vagy
harmadik személyt ért károk megtérítésére.

16. Egyéb feltételek
16.1. A Vállalkozónak átadott összes terv, dokumentáció a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a
Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
16.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során eleget tenni azon kötelezettségének,
hogy az ajánlatában megnevezett közlekedési építmények felelős műszaki vezetője - szakember igazoltan rendelkezzen a jogszabályban előírt MV-Ép/A vagy MV–Ép/B szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
16.3.Ha a Megrendelő bizonyos tevékenységek elvégzését igazolja, ez nem minősül teljesítésnek (átvételnek) csak akkor, ha ezt a Szerződő felek kifejezetten kinyilvánítják és a megfelelő eljárást lefolytatják.
16.4.Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, melynek egyeztetése után a Szerződő felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek – az érvényes jogszabályi feltételek mellett.
16.5. A Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés
azonnali hatályú felmondására.
Vállalkozó részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti különösen:
a) az általános minőségi követelmények, a teljesítésre irányadó jogszabályi rendelkezések,
a szerzői jogokra vonatkozó feltételek, a felhasználói jogosultságok átruházásra
vonatkozó előírások, a Vállalkozói kötelezettségek és az együttműködési szabályok,
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illetve az ajánlatban megjelölt szakemberek teljesítésben való részvételére vonatkozó
kötelezettségek megsértése,
b) a Megrendelő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétlődő súlyos hibája, vagy a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidő(k),
póthatáridők többszöri elmulasztása vagy az együttműködési/tájékoztatási kötelezettség
elmulasztása,
c) a szerződés Vállalkozó részéről történt jogellenes felmondása,
d) a Vállalkozó elleni csőd-, illetve felszámolási eljárás megindítása
e) A Vállalkozó a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti magatartást megvalósítja.
16.6. A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés
azonnali hatályú felmondására.
Megrendelő részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti különösen:
a) az együttműködési szabályoknak a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését lehetetlenné
tevő megsértése,
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési
kötelezettségének neki felróható módon az esedékességi időpontot követő 60 napot
meghaladóan sem tesz eleget.

17. Vitás kérdések rendezése
17.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak
bírósághoz.
17.2. A Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól függően - a Rétsági Járási Bíróság vagy a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik ki.
17.3. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést a Szerződő felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Hely, keltezés
Megrendelő

Vállalkozó

………………………………………….

………………………………………
Képviselő

Mezőfi Zoltán
polgármester

II/B. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
2. rész
amely létrejött egyrészről
Név: Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám :
Számlaszáma :
Tel.: 06-35/550 100
Fax.: 06-35/350 712
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester, mint Megrendelő ( továbbiakban: Megrendelő)
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másrészről
Név: ………………………………… Címe: …………………………………..
Cégjegyzékszám: ……………………..
Adószám: ………………………………
Számlaszáma:…………………………………………………………………………
Telefon: ………………..
Fax: …………………………………….
Képviseli: ……………………… mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) részéről
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Szerződő felek között) az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:
PREAMBULUM
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján - a 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti - közbeszerzési eljárást folytatott le a „Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli
munkái” tárgyában.
A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a 2. rész tekintetében - Művelődési ház részleges
belső felújítása, részleges akadálymentesítése - a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció – ennek részeként különösen a közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli terv rendelkezéseire, kiegészítő tájékoztatásra, (adott esetben) valamint a nyertes ajánlat tartalmára.
1. A szerződés alapjai
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a:
Rétsági művelődési ház részleges belső felújítása és részleges akadálymentesítése kiviteli munkáit
1.2 A szerződés tárgyát és annak műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett Ajánlati Dokumentáció – annak mellékleteivel - határozza meg.
2. A szerződés összege:
A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, mely a
szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.

Szerződéses Ár (nettó):
ÁFA 27 %
Szerződéses Ár (bruttó)

… Ft
azaz ………..…… forint
… Ft
azaz ………..…… forint
… Ft
azaz ………..…… forint

3. Pótmunka
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt, a létesítmény rendeltetésszerű
használatához szükséges pótmunkákat külön díjazás ellenében elvégezni. Pótmunkának
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minősülnek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt
munkatételek (191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet).

4. Határidők
4.1. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
4.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2013. augusztus 15.
A szerződés előteljesítése kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása esetén
lehetséges.
4.3. A munkaterület átadásának határideje: a szerződés hatálybalépést követő 10 napon
belül.

5. Vállalkozó teljesítése
5.1.Vállalkozó a munkára (munkanemre) érvényes, valamint a kiviteli tervekben felsorolt
szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségű, az EU-s,
ennek hiányában a magyar szabványoknak megfelelő teljesítésre köteles.
Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet is,
mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges.
5.2. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait köteles
a Megrendelő részére átadni. A műbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési és karbantartási
utasításokat magyar nyelven kell szolgáltatni.
5.3. Vállalkozó a szerződés teljesítésekor Megrendelőnek öt példány megvalósítási tervdokumentációt köteles átadni, úgy, hogy a kiviteli terv fénymásolatán a módosításokat (változtatásokat) átvezeti.
5.4. Vállalkozónak a helyszínen a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendelet szerinti építésiszerelési naplót kell vezetnie, a bejegyzések másolatát Megrendelőnek át kell adnia. Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek nevét a szerződés tartalmazza. Az építési napló
vezetésére a vonatkozó jogszabályok előírásait be kell tartani.
5.5. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben előírt megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban át kell adnia
a Megrendelőnek.
5.6. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében
eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
5.7. Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a Megrendelő vagy megrendelő képviseletében eljáró személy által kifogásolt és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.
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5.8. Vállalkozó minden körülmények között köteles garanciát vállalni a személyzetéért, a
Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó továbbá köteles egyedül felelősséget viselni a személyzet egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.
5.9. A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkáknál három munkanappal korábban írásban
köteles értesíteni a Megrendelő megbízottját.
5.10. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére
felhívni.
5.11. A Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni,
alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő és képviselője minden utasításához, amely a
beruházást érintik, vagy arra vonatkozik.
5.12. A Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat a Vállalkozó köteles befogadni és azokat elvégezni.
5.13. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles végrehajtani és erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
5.14. A Vállalkozó köteles a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelősségének vitatottsága esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
5.15. A Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos
ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
5.16. A Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterületen kiépített postai alépítmények, elektromos energia, ivóvíz, telefon, gáz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat gondos feltárásáról,
keresztezések szakszerű kialakításáról, esetleges újabb közműegyeztetésről, az okozott
károk megtérítéséről, a szükséges javítási munkák elvégzéséről.
5.17. A Vállalkozó köteles az építési helyszínen folyamatosan biztosítani egy általa meghatalmazott, az építés vezetésére és felügyeletére alkalmas személyt. Vállalkozó köteles a
meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
5.18. Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani.

6. Minőségbiztosítás
6.1.A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó
Normatív Dokumentumoknak , azaz az Európai Uniós, ennek hiányában a Magyar Állami
Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Nemzeti Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak,
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Gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Vállalkozó az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartani.
6.2.Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. Vállalkozó szolgáltatja
az esetlegesen felmerülő költségek vállalásával a beépített anyagok és berendezések műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításait.

7. A munka átvétele
7.1. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a
Megrendelőnek az átadási dokumentációt.
Az átadási dokumentáció tartalmazza:
Az átadási tervet („D” terv), azaz a létesítmények tényleges megvalósult állapotának műszaki
terveit 5 példányban, valamint az átadási dokumentációt magyar nyelven, ezen belül az
alábbi dokumentumokat is:
•
mérési jegyzőkönyvek 3 pld.
•
szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 3 pld,
•
a beépített anyagok műbizonylatai 3 pld,
•
kivitelezői nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok.
•
a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe,
telefonszáma),
minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve a használatba vételre.
A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.
7.2.A vállalkozás akkor tekintendő teljesítettnek, ha:
- a létesítmény I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
elkészült,
- a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, az ezt igazoló jegyzőkönyvet a felek
jogosult képviselői aláírták,
- az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előír egyéb feltételek teljesültek,
- és az üzemszerű használathoz kötődő dokumentációs munkarészeket, nyilatkozatokat Vállalkozó megrendelő részére átadta.
7.3. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszűntetésére vonatkozó határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a szerződés
kötbér megállapításaira, a késedelemből fakadó egyéb Megrendelői kártérítési igényre.
7.4. A Vállalkozó a szerződés határidőre történő nem teljesítése esetén köteles a határidő
lejártát követő öt napon belül megrendelő által is elfogadott póthatáridőt megjelölni, illetve
vállalni.

8. Szavatosság és jótállás
8.1. Vállalkozó garanciát vállal azért, hogy a megvalósított létesítmény mentes az
anyagminőségből, gyártásból, vagy a Vállalkozó bármely tevékenységéből, illetve
mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során
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előállhatnak. Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles
Megrendelőt tájékoztatni, és a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni.
8.2. Vállalkozó jótállása a szerződés szerinti létesítményre vonatkozóan a sikeres műszaki
átadás-átvételtől kezdődik, és általánosságban, mindenre kiterjedően 12 hónapig tart.
8.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, illetve kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti.
8.4. A jótállási időszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása,
illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi.
8.5. Vállalkozó a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapján felel az általa szállított berendezések hibája által okozott kárért.
Vállalkozó általános szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak,
egyebekben az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú együttes rendelet rendelkezései, az egyes nyomvonal-jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes
rendelet rendelkezései az irányadóak.
8.6. Jótállási biztosíték
8.6.1. A jótállási (jólteljesítési) biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha
a Vállalkozó nem végezné el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságok javítását a
megadott határidőn belül. Megrendelő a jótállási biztosíték összegét – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére – igénybe veheti, amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jótállási biztosítékból jogosult
a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
8.6.2. Jótállási biztosíték összege: .................................. Ft.
8.6.3. A Vállalkozó a jótállási biztosítékot legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában adja át Megrendelő részére, és a teljes és általános jótállási időszakot követő 30
napig kell hatályban maradnia.
8.6.4. Ha a jótállási időszakban a Vállalkozó a Megrendelő utasítására sem tesz eleget jótállási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát
abból megtéríteni.

9. Megrendelő tevékenységei
Megrendelő jelen szerződés teljesítése során végzendő tevékenységei az alábbiak:
9.1. Minőségellenőrzés
Megrendelő a szerződés tárgyában meghatározott munkák vonatkozásában helyszínen
minőségellenőrzést végez, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat az építési naplóban rögzíti.
Megrendelő minőségellenőri tevékenysége semmilyen módon nem érinti Vállalkozó felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.
9.2. Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő az alábbi dokumentációkat adja át Vállalkozónak:
- 5 pld. kiviteli terv
Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja.
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Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni és azt legalább 10 naponként az építési naplóban igazolni. A mennyiségre és a minőségre tett megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni.
9.3. Megrendelő jogai
- Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, Vállalkozó érdekeinek figyelembe vételével.
- A munkák bármely részét, bármilyen időbeli sorrend szerint megváltoztatni (a technológiát
figyelembe véve és előzetesen egyeztetve a Vállalkozóval).
- A munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni,
úgy, hogy az ezzel járó költségeltérést Vállalkozóval köteles egyeztetni.
- A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.
Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.

10. Fizetési feltételek
10.1. Megrendelő az általa teljesítendő ellenszolgáltatást szállítói finanszírozással teljesíti. A
Vállalkozó egy végszámlát köteles kiállítani.
10.2. A Vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő, a műszaki ellenőr által
leigazolt számlája a megrendelő általi kézhezvételtől számított időponttól számítva - a Kbt.
130. § (3) bekezdésében foglalt 30 napos fizetési határidővel - átutalással kerül kiegyenlítésre. Amennyiben a Megrendelő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az
ellenszolgáltatás teljesítése az építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet ( a továbbiakban: 306/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet) 14. § (1) – (3) bekezdése szerint történik.
10.3. A Vállalkozó a számlákat a teljesítés időpontjában hatályos ÁFA szabályok
szerint ÁFA-val növelt összeggel kell, hogy kiállítsa.
10.4. A Vállalkozó a jelen szerződés ellenértékére eső elszámolható költség - az általa az
Ajánlatban megjelölt - …….. %-ának megfelelő, ……….. forint, azaz …………….. forint
előlegre jogosult előlegbiztosíték ellenében. Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege,
csökkentve az ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. Az előleg kifizetésének
feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a Vállalkozó benyújtsa az
előleg visszafizetési biztosítékot is a Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ)
részére. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az előleg visszafizetési biztosíték érvényben
marad és lehívható mindazon időpontig, amíg az előleg összege visszafizetésre nem kerül.
10.4.1. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007–2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet ( a továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet) 57.§ (1d) bekezdése alapján
kell teljesíteni. Az ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem
érinti.
10.4.2. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti határidőben,
a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. § (1) bekezdés (1e)-(1g) pontja szerint történik. Az előleg
igényléséhez előlegbekérő levél is szükséges. Az előleget a Vállalkozó közvetlenül a KSZtől igényelheti meg, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A megrendelő az értesítéstől
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számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek
hiányában a szállítói előleg igénylés a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül.
A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő
részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát
annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati
példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
10.4.3. A Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés
céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Az előleg a végszámlával együtt kerül
elszámolásra. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást
jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve a Vállalkozó szerződésszegésének eseteit
is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem
összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg
visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.
10.5 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
10.6. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. 301. § szerint késedelmi kamat illeti meg,
melynek mértéke a jegybanki alapkamattal megegyezik.
10.7. Szerződő felek tudomásul veszik hogy jelen szerződés és ennek teljesítése az Art.
36/A és 36/B §-ának hatálya alá esik. A Vállalkozó írásban köteles tájékoztatni a
Megrendelőt, amennyiben a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában nem szerepel,
onnan kikerül.

11. A szerződés módosítása
A Szerződő felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.
§–ában foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással
– módosíthatják.

12. Vállalkozó közreműködői
Vállalkozó az ajánlatában és Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat
igénybe venni.
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben
rögzített kötelezettségei és felelőssége alól.

13. Kapcsolattartás
Vállalkozó és Megrendelő a létesítmény határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében szoros kapcsolat tartanak. A Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr
útján ellenőrzi.
A megrendelő képviselői:
Név
Cím

:
:
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Telefon/fax. :
e-mail
:
A műszaki ellenőr neve, címe és telefonszáma:
Név
:
Cím
:
Telefon/fax. :
e-mail
:
A vállalkozó képviselői:
Név
:
Cím
:
Telefon/fax. :
e-mail
:
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax, építésiszerelési napló).
- A Tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni szükséges. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül köteles válaszolni.
- A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki
ellenőrével minden esetben, a Tervezővel szükség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott módosításokat a Vállalkozónak kell minden esetben a Tervező részére átadni, a módosításoknak a kiviteli tervekre történő átvezetése céljából.

14. Késedelmes teljesítés
14.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul
köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható
időtartamát is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért vállalkozó felel.
14.2. Vállalkozó a saját hibájából adódó, a véghatáridőt érintő késedelmes teljesítése esetén
Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.
14.2.1. A Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után
25.000.- Ft. A késedelmi kötbér maximuma a napi késedelmi kötbér 30 szorosa.
14.3. Megrendelő a szerződésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet,
amelyek bizonyíthatóan a Vállalkozó hibájából vagy mulasztásából származnak.

15. Vagyon-és felelősségbiztosítás
A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik olyan legalább 2 millió forint/káresemény és legalább
7 millió forint/év kártérítési határösszegű általános építőipari felelősségbiztosítással, amely
fedezetet nyújt a projekt megvalósításával összefüggésben keletkező, a Megrendelőt vagy
harmadik személyt ért károk megtérítésére.

16. Egyéb feltételek
16.1. A Vállalkozónak átadott összes terv, dokumentáció a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a
Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
16.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során eleget tenni azon kötelezettségének,
hogy az ajánlatában megnevezett közlekedési építmények felelős műszaki vezetője - szak48

ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési ajánlattételi felhívás Rétság Általános Iskola
és Művelődési Központ felújítására
2013.03.22. kt ülésére
ember igazoltan rendelkezzen a jogszabályban előírt MV-Ép/A vagy MV–Ép/B szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
16.3.Ha a Megrendelő bizonyos tevékenységek elvégzését igazolja, ez nem minősül teljesítésnek (átvételnek) csak akkor, ha ezt a Szerződő felek kifejezetten kinyilvánítják és a megfelelő eljárást lefolytatják.
16.4.Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, melynek egyeztetése után a Szerződő felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek – az érvényes jogszabályi feltételek mellett.
16.5. A Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés
azonnali hatályú felmondására.
Vállalkozó részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti különösen:
f) az általános minőségi követelmények, a teljesítésre irányadó jogszabályi rendelkezések,
a szerzői jogokra vonatkozó feltételek, a felhasználói jogosultságok átruházásra
vonatkozó előírások, a Vállalkozói kötelezettségek és az együttműködési szabályok,
illetve az ajánlatban megjelölt szakemberek teljesítésben való részvételére vonatkozó
kötelezettségek megsértése,
g) a Megrendelő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétlődő súlyos hibája, vagy a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidő(k),
póthatáridők többszöri elmulasztása vagy az együttműködési/tájékoztatási kötelezettség
elmulasztása,
h) a szerződés Vállalkozó részéről történt jogellenes felmondása,
i) a Vállalkozó elleni csőd-, illetve felszámolási eljárás megindítása
j) A Vállalkozó a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti magatartást megvalósítja.
16.6. A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés
azonnali hatályú felmondására.
Megrendelő részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti különösen:
c) az együttműködési szabályoknak a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését lehetetlenné
tevő megsértése,
d) ha a Megrendelő a Vállalkozó fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési
kötelezettségének neki felróható módon az esedékességi időpontot követő 60 napot
meghaladóan sem tesz eleget.

17. Vitás kérdések rendezése
17.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak
bírósághoz.
17.2. A Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól függően - a Rétsági Járási Bíróság vagy a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik ki.
17.3. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést a Szerződő felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Hely, keltezés
Megrendelő
………………………………………….

Mezőfi Zoltán

Vállalkozó
………………………………………
Képviselő
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polgármester

II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK,
FORMANYOMTATVÁNYOKMellékletek: Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
Sorszám
M0

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Megnevezés
Javasolt tartalomjegyzék, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Ajánlat első lapjainak formanyomtatványai
Felolvasólap
Ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozatok, formanyomtatványok
Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) és (2) bek. és 57. § (1) d) szerinti kizáró
okokról
Nyilatkozat a Kbt. 58.§ (3) bek. szerint
Nyilatkozat árbevételről
Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében
Nyilatkozat korábbi teljesítésekről
Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
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M8
M9
M10
M11
M12
M13

a) pontja tekintetében
Nyilatkozat statisztikai állományi létszámról
Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
d) pontja tekintetében
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
e) pontja tekintetében
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
Nyilatkozat a műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról
Nyilatkozat erőforrások rendelkezésre állásáról
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M0 Javasolt tartalomjegyzék, az ajánlat részeként benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéke
Oldalszám
Felolvasólap (M1 melléklet)
Ajánlati nyilatkozat (M2 melléklet)
Tartalomjegyzék
(Oldalszámokkal ellátva, M0 melléklet)
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
megállapodása
(Amennyiben közös az ajánlattétel.)
Cégszerűség és képviseleti jogok igazolására előírt (Ajánlattételi felhívás
22.7. pontja szerint) dokumentumok, változásbejegyzés dokumentumai értelemszerűen.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) és (2) bek. és a Kbt. 57. § (1) d)
szerinti kizáró okokról (M3 melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bek. szerint (M4 melléklet)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
- az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három lezárt üzleti évek számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának becsatolása az ajánlattételi felhívás 12.1.2 P/1. pontjában meghatározottak szerint, amennyiben a beszámoló nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat honlapján.
(A 310/2011(XII.23) Korm.rendelet 14.§ (1) bek. b) pontja tekintetében.)
−
nyilatkozat árbevételről az ajánlattételi felhívás 12.1.2. P/2.
pontja szerint (M5 melléklet)
vagy

az Ajánlattevő nyilatkozata a gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében (M6 melléklet)
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Oldalszám
Műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolása:
- nyilatkozat korábbi teljesítésekről
a 310/2011(XII.23) Korm.rendelet 15.§ (2) bek. a) pontja tekintetében
(M7 melléklet)
- nyilatkozat statisztikai állományi létszámról
a 310/2011(XII.23) Korm.rendelet 15.§ (2) bek. d) pontja tekintetében
(M8 melléklet)
- nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
a 310/2011(XII.23) Korm.rendelet 15.§ (2) bek. e) pontja tekintetében
(M9 melléklet)
Szakmai önéletrajzok és rendelkezésre állási nyilatkozatok (M10 melléklet)
Szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok a 310/2011(XII.23)
Korm.rendelet 15.§ (2) bek. e) pontja tekintetében.
Nyilatkozatát a szakemberek jogviszonyáról (Ajánlattételi felhívás 12.2.2
M/2 pontja szerint)
− EMAS vagy ISO 14 001 vagy ezzel egyenértékű, a teljesítés során
alkalmazni kívánt környezetvédelmi intézkedéseinek leírása a Kbt. 55. §
(1) a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
f.) pontja tekintetében vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 17. §ának (3) pontjában foglaltakra figyelemmel az egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai.
Vagy
Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében (M11 melléklet)
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ek) nyilatkozata(i) (M13 Melléklet)
Egyéb igazolások, dokumentumok
Nyilatkozat
Kiegészítő tájékoztatásokról (amennyiben az eljárás során volt kiegészítő
tájékoztatás (M12 melléklet)
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról az Ajánlattételi felhívás 22.13. pontja
szerint
- Nyilatkozat előleg igénybevételéről, az igénybevétel mértékéről
- Nyilatkozat a jótállási és az előlegbiztosíték rendelkezésre bocsátásáról
az ajánlattételi felhívás 18. pontja szerint.
- Az ajánlati dokumentációban biztosított, megfelelően kitöltött tételes beárazott költségvetés
- Idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításai (adott esetben)
- Nyilatkozat a megnevezett felelős műszaki vezető szakmagyakorlási jogosultsággal való rendelkezésérő az eljárást megindító felhívás 22.14.
pontja szerint.
- Elektronikus adathordozó (CD vagy DVD) melléklete a teljes ajánlatról
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M1 Felolvasólap
formanyomtatványa
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a.
b. FELOLVASÓLAP

1. rész
Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő székhelyének címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

1.

2.

A szerződés megnevezése:

Rétsági általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
vállalkozási szerződés keretében.
3.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Ajánlati ár (nettó) ………….……HUF

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra
kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cég nevét székhelyét
(lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e‐mail címét.
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c. FELOLVASÓLAP

2. rész
1.

2.

Ajánlattevő neve2:
Ajánlattevő székhelyének címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
A szerződés megnevezése:

Rétsági művelődési ház részleges belső felújítása és részleges akadálymentesítése vállalkozási szerződés keretében.
3.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Ajánlati ár (nettó) ………….……HUF

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

2

Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra
kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cég nevét székhelyét
(lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e‐mail címét.
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M2 Ajánlati nyilatkozat
formanyomtatványa
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AJÁNLATI

NYILATKOZAT

A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
Alulírott …………… (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás megindító felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának feltételeit.
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a
vállalkozási szerződést a tárgyalási fordulóban véglegesített ajánlatunk szerint aláírjuk és
teljesítjük.
1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ill. végleges
ajánlatunkban ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a tárgyalás és a szerződéskötés alapjául.
3. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, amennyiben akár
társaságunkkal, alvállalkozóinkkal, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőkkel vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §-ban
részletezett összeférhetetlenségi körülmények.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk.
6. Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban
nem teszünk másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetőleg más ajánlattevő
alvállalkozójaként sem veszünk részt, továbbá más ajánlatot benyújtó ajánlattevő
szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazoljuk.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részé(iv)el összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe
venni:
A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben alvállalkozót kívánunk
igénybe venni:

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy az előző pontban
meghatározott részek tekintetében szerződés teljesítéséhez az alábbi, a közbeszerzés
értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kívánjuk
igénybe venni - feltüntetve a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát is, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
A közbeszerzés értéA közbeszerzés azon része, amellyel
kének 10 %-át megha- összefüggésben a megnevezett alválladó mértékben igénylalkozók közreműködnek
be venni kívánt alvál-

A teljesítés
aránya (%)
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lalkozók megnevezése
9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt alkalmassági
feltételeknek az alábbi szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felelünk meg megadva az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az adott szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodunk, továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdésére
hivatkozva, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet igénybevételére
milyen módon kerül sor:
Az alkalmasság igazolá- Az eljárást megindító felhívás Az alkalmasság igazosában résztvevő szerve- vonatkozó pontjának megjelölásában résztvevő
zet megnevezése, széklése, melynek igazolása érdeszervezet igénybevéhelyének címe
kében az adott szervezet erő- telének módja (Kbt. 55.
forrásaira is támaszkodunk
§ (6) pontja)

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül/nem tartozik a
törvény hatálya alá3
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

AJÁNLATI

NYILATKOZAT

A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái

2. rész: Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Alulírott …………… (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás megindító felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának feltételeit.
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a
vállalkozási szerződést a tárgyalási fordulóban véglegesített ajánlatunk szerint aláírjuk és
teljesítjük.
11. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ill. végleges
ajánlatunkban ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
12. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a tárgyalás és a szerződéskötés alapjául.
3

A nem kívánt szöveg törlendő!

59

13. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, amennyiben akár
társaságunkkal, alvállalkozóinkkal, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőkkel vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §-ban
részletezett összeférhetetlenségi körülmények.
14. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.
15. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk.
16.
Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési
eljárásban nem teszünk másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetőleg más
ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk részt, továbbá más ajánlatot benyújtó
ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazoljuk.
17. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részé(iv)el összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe
venni:
A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben alvállalkozót kívánunk
igénybe venni:

18. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy az előző pontban
meghatározott részek tekintetében szerződés teljesítéséhez az alábbi, a közbeszerzés
értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kívánjuk
igénybe venni - feltüntetve a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát is, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
A közbeszerzés értéA közbeszerzés azon része, amellyel
kének 10 %-át megha- összefüggésben a megnevezett alválladó mértékben igénylalkozók közreműködnek
be venni kívánt alvállalkozók megnevezése

A teljesítés
aránya (%)

19. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt alkalmassági
feltételeknek az alábbi szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felelünk meg megadva az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az adott szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodunk, továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdésére
hivatkozva, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet igénybevételére
milyen módon kerül sor:
Az alkalmasság igazolá- Az eljárást megindító felhívás Az alkalmasság igazosában résztvevő szerve- vonatkozó pontjának megjelölásában résztvevő
zet megnevezése, széklése, melynek igazolása érdeszervezet igénybevéhelyének címe
kében az adott szervezet erő- telének módja (Kbt. 55.
forrásaira is támaszkodunk
§ (6) pontja)
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20. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül/nem tartozik a
törvény hatálya alá4
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

M3 NYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (1) és (2) bek. és 57. § (1) d) alpontja szerinti kizáró
okokról

4
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NYILATKOZAT a Kbt. 56. § és 57. § 1) bek. szerinti kizáró okokról*
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Alulírott ……………………………………ajánlattevő (közös ajánlattevő) melyet képvisel:
……………………………………………………………………….(képviselő neve) a fenti tárgyú
közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z u n k,
hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. § -a és az 57. § (1) bek. d) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá.
Nyilatkozunk
továbbá, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényben foglalt alábbi kizáró okok - mely szerint nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

Kbt. 56.§ (1) bekezdés:
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Ezzel kapcsolatosan nyilatkozzuk továbbá, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet
a szabályozott tőzsdén jegyeznek/a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.**
(Kizárólag abban az esetben, amennyiben a nyilatkozó szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén.)
Egyebekben az alábbi bejelentéssel élünk: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény ( a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi.
……………………………………………..(név) ………………………………………..lakóhely**
vagy
a társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r.) pontja szerint tényleges tulajdonosa
nincsen.**
Egyebekben nyilatkozzuk, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok - mely szerint:
Kbt. 56. § (2) bekezdés:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő,
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
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Ezzel kapcsolatosan nyilatkozzuk továbbá, hogy:
Az alább megnevezett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a nyilatkozatot tevő szervezetben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
……………………………………………..(név) . A nevezett ………………………………...
szervezet vonatkozásában a aKbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.**
vagy
Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a nyilatkozatot tevő szervezetben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni részszel vagy szavazati joggal rendelkezik.**
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
*Közös ajánlattétel esetében minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozni
** A nem kívánt rész törlendő.

M4 NYILATKOZAT
a Kbt. 58. § (3) bek. tekintetében
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NYILATKOZAT *
a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése

Alulírott …………………………………………ajánlattevő (közös ajánlattevő) melyet
képvisel:
……………………………………………………………………….(képviselő
neve) a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozunk
hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik az előzőekben felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
*Közös ajánlattétel esetében minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozni.
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M5 NYILATKOZAT
árbevételről

Nyilatkozat árbevételről
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / alvállalkozó/ az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szervezet5 a közbeszerzési dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontjában és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c.) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy
a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevételünk az ajánlattételi
felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napját megelőző utolsó három évében az alábbi összeg volt:
PT

Az utolsó 3 év
1.
2.
3.
4.

Közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel
HUF

2010
2011
2012
Átlag ((1.+2.+3.)/3):

5

A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, alvállalkozónak, erőforrást
nyújtó szervezetnek kell külön‐külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
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Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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M6 NYILATKOZAT

a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében

NYILATKOZAT*
gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése

Alulírott ……………………………………ajánlattevő (közös ajánlattevő) melyet képvisel: ……………………………………………………………………….(képviselő neve) a
fenti tárgyú közbeszerzési eljárás … része*** tekintetében - az ajánlattételi felhívás
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12.1.2. pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és megkövetelt igazolási módnak megfelelően n y i l a t k o z u n k,

hogy - az ajánlati nyilatkozatban megnevezett alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek részünkre a szerződés teljesítéséhez biztosított erőforrásaival együtt** – az ajánlattételi felhívás 12.1.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei pontjába előírt alkalmassági követelményeknek az ….
rész*** tekintetében megfelelünk.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
* Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) kell benyújtaniuk.
** A nem kívánt szöveg törlendő!
*** A pontozott részre a vonatkozó rész számát (1,; 2. vagy 1 és 2.) be kell írni!
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M7 NYILATKOZAT KORÁBBI TELJESÍTÉSEKRŐL
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NYILATKOZAT
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15 § (2) bekezdés a) pontja tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Alulírott ……………………… mint ajánlattevő (közös ajánlattevő)/ kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet* (képviseli: …………………………………….) az ajánlati dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az … rész** tekintetében kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napjától visszafelé számított öt éves időszakban az
ajánlattételi felhívás M/1 pontjában előírt legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyának (közösségi épületek felújítása, kivitelezése) megfelelő építési teljesítéseink az alábbiak voltak:
A szerződést
kötő másik fél
neve, címe, információt adó
neve, telefonszáma

A megépített létesítmény beazonosítható megnevezése, az alkalmasság megítélése
szempontjából
releváns mennyiségi adatok feltüntetése

Teljesítés ideje, helye,
(év,hó) átadásátvétel dátuma;
közös ajánlattevői teljesítés
esetén a saját
teljesítés
mennyiségi
adatai

Ellenszolgáltatás
nettó értéke,
közös ajánlattevői teljesítés esetén a részesedésnek megfelelő teljesítés nettó
összegét

Nyilatkozni
kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
* Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), kapacitást rendelékezésre bocsátó szervezet‐
nek kell külön‐külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
** A pontozott részre a vonatkozó rész számát (1,; 2. vagy 1 és 2.) be kell írni!
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M8 NYILATKOZAT STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMRÓL
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NYILATKOZAT*
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. d) pontja tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése

Alulírott ……………………… mint ajánlattevő (közös ajánlattevő)/ kapacitást rendelke*
zésre bocsátó szervezet (képviseli: …………………………………….) az ajánlattételi
felhívásban és ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. d) pontjában foglaltaknak megfelelően az …
rész** tekintetében kijelentem, hogy
az ajánlattételi felhívás ajánlattévők részére való megküldésének napját megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámunk és vezető tisztségviselőink létszáma a következők szerint alakult:
Átlagos statisztikai
létszám:

Vezető tisztségviselők átlagos statisztikai létszáma:

2012 év:
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
* Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), kapacitást rendelékezésre bocsátó szervezet‐
nek kell külön‐külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
** A pontozott részre a vonatkozó rész számát (1,; 2. vagy 1 és 2.) be kell írni
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M9 NYILATKOZAT
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

d. NYILATKOZAT
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. e) pontja tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Alulírott ……………………… mint ajánlattevő (közös ajánlattevő)/ kapacitást rendelkezésre
bocsátó
szervezet*
(képviseli:
…………………………………….)
…………………………………….) az ajánlattételi felhívásban és ajánlati dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően az … rész** tekintetében kijelentem, hogy
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a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
Szakember neve
A szerződés
Végzettség,
A szakember jogviteljesítésekor
szonya az ajánlattevőbetöltendő
vel vagy az alkalmasmunkakör
ság igazolásában
résztvevő gazdálkodó
szervezettel

Itt kell csatolni a felhívásban előírt:
- szakmai önéletrajzot (a szakembereknek kell aláírniuk).
- a végzettségüket igazoló dokumentumokat,
- a rendelkezésre állást tartalmazó nyilatkozatot (ezen nyilatkozatot a szakembereknek kell
aláírniuk).

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
* Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), kapacitást rendelékezésre bocsátó
szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
** A pontozott részre a vonatkozó rész számát (1,; 2. vagy 1 és 2.) be kell írni
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M10 Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

e.

Szakmai önéletrajz6

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:……………………………………..
F. SZEMÉLYES ADATOK
6

75

Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör és foglalkoztatási jogviszony ismertetése

SZAKMAI GYAKORLAT
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
A szakmai gyakorlatot alátámasztó ko- Személyesen ellátott funkciók és feladatok
rábbi projektek ismertetése
ismertetése a projektekben (a releváns
alkalmassági feltételekre tekintettel)
Időpontjai év/hó (-tól -ig)

Magyar nyelv
Idegen nyelvek

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Beszéd
Olvasás
Beszéd

Olvasás

Írás
Írás

Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kamarai jogosultság (adott esetben):
Kijelentem, hogy az ajánlattevő oldalán részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban,
melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályoznák.
Kelt:
………………………………
Szakember aláírása
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M11 NYILATKOZAT
a műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében
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NYILATKOZAT*

a műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében

A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése

Alulírott ……………………………………ajánlattevő (közös ajánlattevő) melyet képvisel: ……………………………………………………………………….(képviselő neve) a
fenti tárgyú közbeszerzési eljárás … része*** tekintetében - az ajánlattételi felhívás
12.2.2. pontjában meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és megkövetelt igazolási módnak megfelelően n y i l a t k o z u n k,

hogy - az ajánlati nyilatkozatban megnevezett alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek részünkre a szerződés teljesítéséhez biztosított erőforrásaival együtt** – az ajánlattételi felhívás 12.2.1. Műszaki illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei pontjába előírt alkalmassági követelményeknek az …
rész*** tekintetében megfelelünk.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
* Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) kell benyújtaniuk.
** A nem kívánt szöveg törlendő!
*** A pontozott részre a vonatkozó rész számát (1,; 2. vagy 1 és 2.) be kell írni!
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M12 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról
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i.

g.
h.
Nyilatkozat7

kiegészítő tájékoztatásokról

A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az
alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése

Alulírott ………………………………………………..ajánlattevő (közös ajánlattevő) melyet képvisel: ……………………………………………………………………………….
(képviselő neve) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamenynyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom
elkészítése során azokat figyelembe vettem.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

M13 NYILATKOZAT
az erőforrások rendelkezésre állásáról

7

Ajánlattevő tölti ki.

NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL8
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) bekezdése alapján
A közbeszerzés tárgya: Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái az alábbi részekre
1. rész:
Általános iskola külső homlokzatának és környezetének felújítása
2. rész:
Művelődési ház részleges belső felújítása, részleges akadálymentesítése
Alulírott
…………………………..……,
(szervezet,
személy)
melyet
képvisel:
…………………………..……..,(név) mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy
a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként az …. részre* megkötendő szerződés teljesítéséhez
szükséges, rendelkezésemre álló alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni az
…részre* vonatkozó szerződés teljesítésének időtartama alatt:
(Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, ill. a műszaki és szakmai alkalmasság
tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció szerint.)
•
•
•
•
Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55. §-ának (6) bekezdés c) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy
az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon kárának a
megtérítésére, amely az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térül meg.
(A kezességvállalásom kizárólag abban az esetben joghatályos, ha az általam az előzőekben felsorolt
erőforrások valamelyike az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására szolgál.)

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

8

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k).

* A pontozott részre a vonatkozó rész számát (1,; 2. vagy 1 és 2.) be kell írni!
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérésként hangzott el a február havi ülésen, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kér az
intézményeknél 2012. évben ki nem vett szabadságok állományáról, illetve arról, hogy 2013.
évben hány nap szabadságot kellene kiadni.
Kérésükre az alábbi tájékoztatást adom:
Intézmény

Szabadság

megnevezése
Konyha
Polgármesteri Hivatal
V.M.K.K.
Óvoda
Városüzemeltetés
E.E.SZ.I.
Mindösszesen:
Ebből GYES-en lévő
Aktívak összesen

Előző évről
áthozott
17
299
107
8
27
61
519
159
360

Tárgyévi
Összesen
120
137
460
759
287
394
524
532
210
237
297
358
1 898
2 417
45
204
1 853
2 213

Az áthozott szabadságok bemutatása:
- a Konyhán három fő 5-5 nap, 1 fő 2 nap ki nem vett szabadságot hozott át 2012. évről
- a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester 90 nap, a volt jegyző 57 nap szabadságot
nem tudott előző években kivenni. A 299 nap ki nem vett szabadság január 1-i állománya tartalmaz 106 nap szabadságot GYED-en, GYES-en lévő dolgozók esetében.
A fennmaradó 46 nap ki nem vett szabadság 7 dolgozót érint, melyből az aljegyző és
a pénzügyi csoportvezető ki nem vett szabadsága 14-14 nap.
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Tájékoztató szabadságállományokról

-

Kt. 2013. március 22-i ülésére

Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindenki hozott át szabadságot 4-47 nap
közötti mennyiségben. A 47 nap ki nem vett szabadság az intézményvezető szabadsága.
Óvoda esetében a 8 nap áthozott szabadság 2 főt érint.
Városüzemeltetés 27 nap áthozott szabadsága két főt érint. A Városgondnok 29 nap
szabadságot nem tudott kivenni, egy takarítónő viszont – tévedésből – 2 nappal több
szabadságot vett ki.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény áthozott 61 nap szabadságából 53
nap GYED-en lévő munkatárs ki nem vett szabadsága. A fennmaradó 8 nap 2 főt
érint.

A ki nem vett szabadságok véleményem szerint részben a túlterheltségből, a feszített létszámok miatti helyettesítések megoldhatatlanságából és részben munkáltatói intézkedések
elmaradásából keletkeztek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
-

2013. február havi testületi ülésen elhangzott kérés

3. Jogszabályi háttér
-

munkaügyi jogszabályok

4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadságállományokról készített
előterjesztést. A tájékoztatást tudomásul veszi.
Felhívja valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló vezető figyelmét arra, hogy a szabadságokat
tárgyévben ki kell adni.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy az intézmények éves beszámolóiban
minden esetben térjenek ki a szabadságállományok alakulására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló vezető
Rétság, 2013. március 9.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Tömör Józsefné
jegyzőGirasek Károly
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önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény szabadságok témakörében

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A szabadságok kiadásának állásá áttekinteni szükséges dolog. Különös tekintettel arra, hogy a
képviselő-testület is tudja követni, hogy azok a törvényeknek megfelelően kiadásra kerültek-e.
A képvsielő-testületre e tekintetben a polgármester szabadsága tartozik, amit az ő kérésének
megfeleleőn a képvsielő-testület már második évben határozatban állapított meg. Ott egyébként nem jelzett kiadatlan szabadságigényt.
Fontos törvényi előírás, hogy a szabadságot nem a dolgozó veszi ki, hanem a munkáltató
adja ki. Ez tehát nem alku kérdése. Az a vezető, aki nem gondoskodik a dolgozó szabadságának terveszrű kiadásáról mulasztást követ el. Ezen túlmenően az önkormányzatnak
anyagi gondot is okoz.
Egyrészt a tervszerű szabadságkiadást eleve a munkaterheléshez kell igazítani, esetlges belső helyettesítést megoldani. Ha több évre visszamenőleg halmozódik szabadság, az törvényesen ki sem adható, de a megengedett határidőn belül is a halomozódást egyidőben kivevő
dolgozó helyettesítése már költségvetési igénynel is járhat. Ugyancsak anyagi kihatása lehet
bármilyen munkaviszony megszűnés alkalmával.
Mindezekre figyelemmel a téma áttekintése szükséges. Fontos lett volna a kiadásért felelősséggel tartozók szerinti csoportosításban is megadni a kiadatlan napokat, hiszen a képviselőtestület így tud végrehajtható határozatot hozni.
A téma tárgyalását és a határozati javaslat elfogadását javaslom, bár az „intézményvezetők”
megjelölést túl általánosnak tartom. Konkrétabb felelősségi megjelölést tartok indokoltnak.
Rétság 2013. március 13.
Girasek Károly tanácsnok
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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.
Közterület használat: a mai napon 64.025 Ft tartozást tartunk nyilván. A tartozás állománya az
előző tájékoztatóhoz viszonyítottan 82.600 Ft-tal csökkent.
Lakbértartozások:
2013. március havi állomány: 51.485 Ft. Három fő tartozik lakbérrel, egy fő 8.205 Ft-tal (3 havi),
1 főnek 39.870 Ft (6 havi), 1 fő 3.410 Ft (1 havi). A 6 havi tartozással rendelkező részére felszólítást küldtünk, tájékoztattuk arról, hogy megszűntetjük bérleti szerződését. Az ügyfél március hóban
megjelent tartozása rendezése érdekében. Visszamenőlegesen megfizetett három havi lakbért, így
ismételten „csak” 6 hónappal tartozik.
Orvosi ügyelet:
2013. március havi állomány: 376.411 Ft. 2012. december hóban és január első napjaiban a
2012. évi tartozását egy település kivételével mindenki megfizette. A tartozásból a február havi
számlázott, de még ki nem fizetett összeg 149.895 Ft. A tarozók részére felszólítást küldtünk február hónapban.
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számláza miatt
Ingatlan bérlettel egy vállalkozás tartozik. Ő ismételten nevet változtatott. A jelenlegi szerződése
szerinti bérleti díjat nem fizeti ki a vállalkozás megszűnése miatt. Szerződésének módosítását az
új névre nem kérte. Telefonon egyeztettünk vele több alkalommal.
A hirdetőtáblák 2013. évi bérleti díja kiszámlázásra került, a fizetési határidő minden esetben 2013.
február 5. volt. 7 használó tartozik 117.041 Ft-tal.
Adóhátralékok bemutatását
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Adótartozások
2013. március 12.
Tartozás eFt-ban
Építményadó (23 adós)
Kommunális adó (241 adós)
Iparűzési adó (90 adós)
Gépjárműadó (296 adós)
Talajterhelési díj (16 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
25.806
1.122
5.539
23
16.218
180
7.056
24
367
23
54.986

A követelésállomány 2012. októberhez képest 12.042 eFt-tal, a hátralékosok száma 123 adózóval
csökkent. A csökkenésben felszámolások miatti törlések összege a jelentős rész. A csökkenés
összege több adózónál nem jelent konkrét befizetést. A hátralékosok többsége tájékoztató levelünkre, mely szerint tartozását végrehajtónak átadjuk, részletfizetést kért.
Az első negyedévben helyi adóban külön felszólítást nem küldtünk. Az I. félévi adófizetési kötelezettségről készített értesítés tartalmazza az előző időszak hátralékát és túlfizetés összegét is. Végrehajtást az előző beszámolási időszak óta nem kezdeményeztünk. Ennek két oka van, az egyik,
hogy az adóügyintéző ebben az időszakban erősen leterhelt. A mai napig 2.030 db értesítés és
454 db határozat került ebben az évben kiadásra. A másik ok, hogy a munkakör összevonás miatt
jelentős adóztatási feladatokra fordítható ideje esik ki.
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat. Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról. Az utolsó értesítés szerint 25 fő
tartozik 1.924 eFt-tal. A tartozásállomány 91 eFt-tal növekedett. A nyilvántartás néhány esetben
túlfizetést is tartalmaz, melyek nagyságrendje elhanyagolható.
Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél október 31-én 373.520 Ft. Az előző időszaki adat 472.900 Ft volt (csökkenés 99.380 Ft).
Szociális étkezőink közül már 5 fő tartozik térítési díjjal. A hátralék összege 34.265 Ft-ról 102.485
Ft-ra emelkedett. Egy fő tartozása 65.875 Ft, 121 ebéd ára. Az ellátott gondnoka értesítve lett a
tartozásról, várhatóan egy-két napon belül megkezdi a rendezést. Egy fő tartozása 12.955 Ft, az
54 Ft-os térítési díj mellett a hátralék 240 adag étel árát tartalmazza. Az igénylő az ellátásból kizárásra került. Három fő tartozása egy havi térítési díjjal tartozik. Az élelmezésvezető elmondása
alapján a hozzátartozók jelezték, hogy a ma délutáni térítési díjfizetéskor rendezik az összeget.
Óvodai intézményi étkezés: 27.125 Ft a térítési díj tartozás. Az összegből 1 fő december óta tartozik (7.525 Ft), 1 fő tartozása nyáron keletkezett (1.750 Ft), ezt követően 100 %-os támogatást kapott a gyermek. A fennmaradó összegek olyan gyermekek esetében képződtek, akik a befizetés
időpontjában betegek voltak, a szülők a pótbefizetés alkalmával várhatóan rendezik tartozásaikat.
Nem tartozik kifejezetten a követelésállományhoz, de költségvetési forrást érint a 2003-2004. évben, a csatornaérdekeltségi hozzájárulások megfizetésének céljára megkötött LTP szerződések
alapján megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás összege. Több ingatlantulajdonos nem érzékelte, hogy szerződése lejárt. Ők 10 éve fizették a havi 826 Ft-os összeget. A szerződésekről szóló
tájékoztatót áttekintettük. Alapesetben az ügyfél a pénzintézetnél kezdeményezi a szerződés felbontását. Azoknál az ügyfeleknél, akik ezt nem tették meg, mi hivatalból kezdeményeztük a megszüntetést. Az ügyfelek túlfizetéseikhez, az önkormányzat pedig az érdekeltségi hozzájárulás öszszegéhez jutott hozzá. A mai napig ezen a jogcímen 1.587.572 Ft folyt be költségvetési számlánkra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen.
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Jogszabályi hivatkozások
---3

Határozati javaslatok
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.( III.22.) KT. HATÁROZATA

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 – továbbra is aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. március 12.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
jegyző
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Előterjesztést készítette Tömör Józsefné jegyző

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
A 2012.január-június havi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt
Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.
Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot:
85/2012.(IV.20.) köztemető hulladéktárolása: térburkolás elmaradt kapacitáshiány
miatt
117/2012.(V.18.) Villanyoszlopok áthelyezése: áthelyezés költségeire fedezet nincs,
2013.évi költségvetésbe beépíthető
2012. augusztus-december havi határozatok (a határozatok végrehajtásáról szóló
december havi beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok
nem ismertetjük újra. )
Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot:
207/2012.(09.21.) Tájékoztató a folyamatban lévő szerződésről: (ALS Kft) használó
személyét felderítettük, a szerződés előkészítése folyamatban van
261/2012.(XI.16.) Telekhatár rendezés: záradékolt vázrajz megérkezett a földhivataltól, a vázrajz, valamint a hozzájáruló nyilatkozat Bugarszki Úr által történő aláírása után indítható a telekalakítási eljárás
262/2012.(XI.16.) Piac telekmegosztás: a záradékolás megtörtént átvezetési kérelem a földhivatalhoz benyújtva
285/2012.(XII.20.) Ingatlanok értékesítési feltételei: az MNV Zrt-nek ajánlatot megküldtük, válasz még nem érkezett
1 oldal a 4 oldalból
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287/2012.(XII.20.) DIPO KHE tagdíja
tagdíj visszakérő levél megküldve
298/2012.(XII.20.) Tájékoztató 2013.évi társulási feladatokról belső ellenőrzés és
házi segítségnyújtás határidő nem járt le
299/2012.(XII.20.) Tájékoztató a műhely kialakítási költségeiről határidő nem járt
le
302/2012.(XII.20.) közbeszerzési bíráló bizottság létrehozása SZMSZ-ben történő
szerepeltetése más változásokkal együtt előkészítés alatt
2013. januári határozatok(a határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. )
Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot:
4/2013. (I.9.) : Hivatal fűtési rendszere vállalkozó megkeresése megtörtént, árajánlatot megtette, további egyeztetést igényel
11/2013. (I.25.) Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának eredménye
szerződés aláírása megtörtént, az ügyelet várhatóan április 1-vel indul
működési engedély megérkezett OEP szerződést vállalkozó intézi, a Medlines
Kft a közbeszerzési eljárást lezárta, a dokumentumokat megküldte
19/2013. (I.25.) Piac hasznosítása mai ülés napirendjén szerepel
2013. februári határozatok
26/2013. (II.22.) Óvoda bérleti szerződése szerződés aláírása megtörtént
27/2013. (II.22.) óvónői helyettesítés megállapítása
intézkedést
az
intézményvezetőtől igényel
28/2013. (II.22.) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi munka és rendezvénytervéről
intézkedést
nem igényel
29/2013. (II.22.) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi munka és rendezvénytervéről
intézkedést
intézményvezetőtől igényel
30/2013. (II.22.) Rétsági sportegyesületek 2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
mai ülés napirendjén szerepel
31/2013. (II.22.) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
mai ülés napirendjén szerepel
32/2013. (II.22.) Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
mai ülés napirendjén szerepel
33/2013. (II.22.) Laktanya út közvilágítás bővítése
ÉMÁSz
tájékoztatás
megküldve
34/2013. (II.22.) LPT 362 forgalmi rendszámú busz bérbeadása szerződés mindkét
fél részéről aláírva
35/2013. (II.22.) Répássy Lászlóné bérleti szerződése
szerződés aláírása megtörtént
36/2013. (II.22.) ÁRGUS-SZEM Kft-vel kötött megállapodás módosítása szerződés
aláírása megtörtént
37/2013. (II.22.) Könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása szerződés aláírása megtörtént
38/2013. (II.22.) DMRV Zrt 2013. évi rekonstrukciós terve határozat
megküldése
megtörtént
39/2013. (II.22.) Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme
szerződés aláírása
megtörtént
2

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2013.03.22. kt ülésére

40/2013. (II.22.) 02/4 hrsz-on lévő acél vázszerkezetű ingatlan értékesítési feltételei
a felajánlás MNV Zrt-nek megküldve 2013. március 1-én átvették
41/2013. (II.22.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetősége
határozat megküldése megtörtént
42/2013. (II.22.) Kérelem álláshely betöltésére
intézkedést nem igényel
43/2013. (II.22.) Helyettesítési díj megállapítása a díj megállapítása megtörtént,
számfejtés után kerül kifizetésre
44/2013. (II.22.) Kistérségi feladatok ellátása
mai ülés napirendjén szerepel
EGYEBEKBEN ELHANGZOTTAKRÓL AZ ALÁBBIAK SZERINT ADOK SZÁMOT:
2013. február 22-i ülés
Szelektív hulladékgyűjtő körülötti rendetlenség
A közfoglalkoztatottak rendbe tették, sajnos csak átmenetileg tudjuk biztosítani a kukák rendezett környezetét.

Átruházott hatáskörben hozott döntések:
Szociális Bizottság 2013. február 18.-i ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre:
27.000.- Elutasítás:
Összesen:
27.000.Átmeneti segély kérelemre:

13 fő
3 fő
16 fő
11

42.000.- Elutasítás:
Összesen:
42.000.-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközei
terhére kifizetett átmeneti segély utólagos
engedélyezése:
Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása:
Ebédhordás térítésmentes engedélyezése:
Temetési segély
Ft./fő)

(25. 000.-

4

fő
fő
15 fő

-

1 fő 25. 000 Ft

Születési támogatás(15. 000.- Ft
/fő)

8 fő 120.000 Ft
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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A Bizottság Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások rendjéről szóló 4/2012. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet a szociális ellátások rendjéről sz.
rendeletének módosítását a 22/2013. (II.18.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra.

2

Határozati javaslatok
„A”
/2013( III.22.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2013.március
havi beszámolót elfogadja.

„B”
/2013( III.22.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2013. március
havi beszámolót nem fogadja el.

Rétság, 2013.03.14.

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013.március 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Február 13. :
Az újonnan kinevezett megyei vidékfejlesztési referens mutatkozott be. Bíró Anna feladata a
2014-20 közötti időszakra vonatkozóan, hogy fejlesztési koncepciók elkészüljenek az önkormányzatok részéről. Megbízatása egy évig szól.
Február 13. :
Girasek Képviselő Úrral bejártuk a város rehabilitációs program akcióterületét. A problémák a
február 19.-i bizottsági ülésen voltak előterjesztve.
Február 21. :
Megtörtént a munkaterület átadása a piactéren. A lejáró engedélyek meghosszabbítására megtettük a szükséges lépéseket. Vízjogi engedély… stb.
Február 22. :
Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt. Napirend a hírtelen olvadás veszélye volt. Ez szerencsére Rétságot elkerülte.
Február 25. :
Sportpálya pályázat részleteit beszéltük meg. A szükséges mellékletek elkészültek és határidőre beadásra kerültek.

1 oldal a 3 oldalból

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról
2013. március 22-i Kt. ülésére
Február 27. :
Balla Mihály tájékoztatta a polgármestereket az önkormányzatok finanszírozásáról. Leginkább
egy probléma térképet akar készíteni. Legtöbb polgármester úgy látja, hogy a jelenlegi finanszírozásnál újra generálódik az eladósodás. Képviselő Úr ígéretet tett, hogy a problémákat előterjeszti.
Február 28. :
Az Alkotmányvédelmi Hivatal kért tájékoztatást rétsági szociális helyzetről, munkanélküliség
alakulásáról..
Március 04. :
Gyermekjóléti Társulás ülésén vettem részt. A működés 2013 évi finanszírozása biztosított.
Nem kell hozzátenni az önkormányzatnak.
Március 05. ::
A Penta Kft. felvonult. A jelenlegi helyzetről a kiemelt feladatoknál adok tájékoztatást.
Március 07. :
Rendőrségi értékelő értekezleten vettünk részt. A Kapitány Úr beszámolóját elfogadták a polgármesterek.
Március 07. :
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Igazgatója tájékoztatott a Társaság végelszámolásáról, melyet tavasszal meg kell indítani. Részleteket a március 18.-i taggyűlés után fogunk tudni..
Március 08. :
Háztáji program beindításáról kaptam tájékoztatót Dr. Szabó Csaba minisztériumi koordinátortól. Javasoltam, hogy ne a polgármesterekre tegyék ezt a feladatot, hanem nevezzenek ki egy
térségi referenst helyből. A kért adatokat megadtam és regisztráltuk Rétságot.
Március 11. :
Az ÉMÁSZ-nak megküldtük korábban a levelet a laktanya közvilágítással kapcsolatban. Felvettem a kapcsolatot az illetékessel. Tájékoztatott, hogy azért változtatták az árat és az időpontot,
mert jelentős belső átszervezés volt. Megküldi az akkreditált vállalkozók listáját, azok között kell
a munkát megversenyeztetni.
Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.
2

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról
2013. március 22-i Kt. ülésére

Rétság, 2012. 03. 13.

Mezőfi Zoltán
polgármester

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3)

HATÁROZATI JAVASLAT

---„A”
…/2013. (III.22.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. január havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja.
„B”
…/2013. (III.22.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. január havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról nem fogadja el.
Rétság, 2013. március 13.

Mezőfi Zoltán
polgármester

3

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013.március 22-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 Képviselők
A március 13.-i project értekezlet szinte egyetlen témája a magas talajvízszint a
buszfordulónak szánt területen. Meglátásom a kialakult vitában az lett, hogy a kivitelező
egyfajta vis majorként próbálta tálalni. Az mindenképpen igaz, hogy a vizet el kell vezetni a
patakba, mert addig nem lehet dolgozni. A talajstabilizációt csak utána lehet végezni. Hogy az
vegyi vagy mechanikus legyen, azon is volt némi vita. A műszaki ellenőr és tervező szerint a
kivitelezőnek tisztában kellett lennie a helyzettel. Az mindig is talajvizes volt. Ezt a problémát a
közbeszerzés idején kellett volna jelezni. Érdekessé és kockázatossá is válhat egy nem
átgondolt beavatkozás. A környező ingatlanok vízháztartás változására is tekintettel kell lenni.
Végül közeledtek az álláspontok. A konkrét javaslatot a kivitelező a március 20.-i project
értekezleten teszi. A következő időszak ütemezésében a piac lottózó felőli bejárati szakaszát
egy időre lezárják csatornázás miatt. Ettől függetlenül minden üzlet megközelíthető lesz, csak
a Zrínyi utca felől.
Sajnos március 08.-án a BonBon mellett újabb beszakadás van. A terasz már korábban
megsűlyedt. Mindenképpen fel kell tárni, mielőtt baleset lesz, illetve további beszakadás.
Sajnos az eredeti tervben kimaradt egy kerítés vagy térelválasztás. Jelesül a Kossuth utca és
a buszforduló kereszteződésénél. Ez egy három háztartásos közös udvar kb. 30 méter
hosszúságban. Szerény véleményem szerint ez feszültség forrás lesz és az önkormányzatra
fog maradni a megoldás.
A laktanya kárigény kapcsán ügyvéd úr jelezte, hogy ellopták a laptopját. Azt sem tudta, hogy
van megbízatása a perben való képviseletre. Március 13.-án további információkat szeretett
volna kérni, de a project értekezlet miatt a megbeszélést lemondtuk.

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

2013.március 22-i Kt. ülésére

Március 18.-án lesz újabb megbeszélés.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.
Rétság, 2013. március 14.
Mezőfi Zoltán
polgármseter

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN
TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3)

HATÁROZATI JAVASLAT

HOZOTT

KORÁBBI

---„A”
…/2013. (IIi.22.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.december havi
tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta.
…………………….
„B”
…/2013. (III.22.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.december havi
tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el.
…………………….
Rétság, 2013. március 14.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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