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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi ülésén döntött a Laktanya u.
9. szám alatti tűzoltó őrs kialakításához szükséges engedélyezési terv elkészítéséről,
azzal a Kovaterv Építész Irodát bízta meg. Az engedélyezési terv elkészült,
engedélyeztetésre benyújtottuk a kérelem elbírálására jogosult hatósághoz.
A kivitelezési munkák elvégzésére három árajánlat érkezett zárt borítékban, melyek a
mai ülésen kerülnek felbontásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott árajánlatok alapján a kivitelezőt
kiválasztani szíveskedjen.

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013. (III.22.) számú Kt. Határozata
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 értékha-
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tárig. 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:
Kovaterv Építész Iroda Kft 3041 Héhalom, Petőfi út 11.
Pásztor Zoltán 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 15.
Sajgó Bau Kft 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 7.
Vian-Bau Kft 2600 Vác, Krakkó köz 8.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013. (III.22.) számú Kt. Határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatti
tűzoltó őrs kialakításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó
árajánlatot, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a tűzoltó őrs kialakítására megállapított előirányzat terhére , az
engedélyezési tervdokumentáció – felmérési tervek, tervezett állapot, műszaki leírások,
költségvetési kiírás és tüzeléstechnikai szakvélemény beszerzése – a Kovaterv Építész
Iroda Kft-nél, 200.000 Ft+áfa összegért megrendelésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező tervezési szerződést
a Kovaterv Építész Iroda Kft-vel megkösse.
Határidő: szerződéskötésre 2013. március 25.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013. (III.22.) számú Kt. Határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatti
tűzoltó őrs kialakításához szükséges kivitelezési munkákról szóló szóbeli előterjesztést.
Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák elvégzésére a következő szervezetektől
kérjen ajánlatot:
Sajgó Bau Kft
Vian-Bau Kft

2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 7.
2600 Vác, Krakkó köz 8.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013. március 31.
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Határozati javaslat:
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám
alatti tűzoltó őrs kialakításához szükséges kivitelezési munkák elkészítésére vonatkozó
árajánlatokat.
Hozzájárul, hogy a tűzoltó őrs kialakítására megállapított előirányzat terhére, a kivitelezési
munkák elvégzése a
nél,
Ft+áfa
összegért megrendelésre kerüljön.
Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Határidő: 2013. április 19.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. április 11.

Tömör Józsefné
jegyző

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

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
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(tervezet)
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:
I. A szerződés tárgya
1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a .Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő Rétság Laktanya út 9 szám alatti ingatlanon az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációban szereplő munkák kivitelezését.
2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt előzetesen megvizsgálta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését e tervdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági
(pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el. A
Vállalkozó a tervdokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel.
II. Teljesítési határidő
3. A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület, valamint a jogerős építési engedély Megrendelő általi átadásának napja.
A kivitelezés befejezésének időpontja: ... (év, hó, nap)
4. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni.
III. Vállalkozói díj
6. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját ... Ft. + ÁFA összegben állapítják meg.
7. A vállalkozói díj kifizetése banki átutalással történik a számla Megrendelő általi leigazolásától számított tizenöt banki munkanapon belül.
8. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.
9. Ha a kivitelezés során többlet, illetve pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel,
ezek elvégzéséről és díjazásáról a felek külön állapodnak meg.
IV. Válallkozó jogai és kötelezettségei
10. Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munkavégzése során a Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
11. A vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan öszszegyűjteni és hivatalos lerakóhelyre elszállítani. A költségeket a vállalkozó viseli.
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12. A vállalkozó minden jogszabályt, törvényt, szabályt, helyi rendeletet köteles betartani,
amely a beruházás kivitelezésével kapcsolatos.
13. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzésért a vállalkozó a felelős,
így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, a szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.
V. Egyéb feltételek
14. Felek képviselőik nevét, címét és telefonszámát a munkaterület átadásakor az építési
naplóban rögzítik.
15. Vállalkozó jogosult a megrendelő előzetes hozzájárulásával a tervdokumentációtól eltérő, de vele egyenértékű műszaki megoldást alkalmazni.
16. A vállalkozó részéről 3 példányban benyújtott számlát megrendelő a kézhezvételtől
számított 30 napon belül ellenőrzi és ugyanezen, határidőn belül annak ellenértékét a vállalkozónak átutalja. A számlabenyújtás feltétele: műszaki átadás-átvétel. Fizetési késedelem esetén, megrendelő a jogszabályban előírt mérték kétszeresét köteles késedelem címén megfizetni.
17. Vállalkozó saját hibájából bekövetkező késedelmes teljesítése esetén napi 40. 000 Ft
kötbért köteles megfizetni.
18. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés megkezdéséhez a szükséges valamennyi hatósági engedély rendelkezésre áll, és azok egyike sem tartalmaz olyan előírást, amelyet
nem közölt a vállalkozóval.
19. A szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdések rendezését először közvetlen tárgyalások során kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén a perértéktől függően a Balassagyarmati Járásbíróság fordulnak.
20. Vállalkozó a szerződés 30 napon túli visszaérkezése esetén jogosult ajánlatát megváltoztatni, vagy attól elállni.
Ez a szerződés az 1. sz. melléklettel / költségvetés / érvényes.
A jelen szerződést - amely hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták.
Kelt ... év ............. hó ....... nap

Megrendelő

Vállakozó
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Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. május 1-i rendezvényterv
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-i rendkívüli ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladata a május elsejei kulturális programok összeállítása. Az idén az intézmény vezetője azt a feladatot kapta, hogy három féle variációt tárjon a testület elé, melyeket csatoltam. Természetesen a három leírt kínált műsortervezetből akár egy negyedik, az előzők egyvelegéből összeállított, a képviselő–testület
által elfogadott, jóváhagyott programot valósítunk meg. A probléma a profi, azaz a III. változatban szereplő programokkal van, melyeknél a lehető leghamarább kell a szerződést megbeszélni, megkötni.
Kérném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az idő rövidsége miatt, mielőbbi állásfoglalásukat részemre eljuttassák, hogy a szerződéseket megköthessük. Amennyiben a tisztelt
Képviselő–testület határozott a fellépők irányában, így kérném, hogy az előzetes szerződéseket megköthessem, és utólag ratifikáltathassam a következő testületi ülésen.

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
-3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
4) HATÁROZATI JAVASLAT
…./2013. (IV.17.) kt. határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. május 1-i
rendezvény tervezetéről szóló előterjesztést.
Az előterjesztés mellékletét képező
programterv lebonyolítását támogatja.
A program megvalósításához szükséges
Ft összeget a 2013. évi általános tartalék
terhére biztosítja.
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Felhatalmazza Végh József intézményvezetőt a program lebonyolításához szükséges szerződések megkötésére.
Felelős: Végh József igazgató
Határidő: 2013.május 1.

Rétság, 2013. március 28.
Végh József sk.
igazgató
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
aljegyző

Május 1-jei programtervezet
Délelőtt: Főzőverseny + vetélkedő
A főzőverseny díjait a helyi és környékbeli vállalkozók (vendéglősök) ajánlják fel
Délután: Kézműves foglalkozások (óvónők, egyéb segítők közreműködésével)

I.

változat: A helyi amatőr együttesek, és magánszemélyek, akik ingyen fellépnének
május elsején:
Kereplő, Zúgófa – néptánc együttesek: kb. 100 fő – kb. 1 óra, 16,30 óra után
Popping/Dubstep tánccsoport – Szeri György vezetésével, kb.: 3-4 fő
Infinity Dance Crew tánccsoport – Kugli Kitti vezetésével, kb: 25 fő
Starlight Dance Company – Szabó Krisztián vezetésével, kb. 8-10 fő
Őszirózsa Tánccsoport (Városi Nyugdíjas Klub) – Puttyer Gyuláné, kb. 8-9 fő
Kálmán Imre – gyerekeknek lufihajtogatás (akár délelőtt is) – anyagköltség kb. 5.000,-Ft
(ez kb. 300 lufi ára), fellépés: ingyen, elméletileg musical éneklése (egyedül) + utazási
költség
Hastánc – Szőke Johanna: 6-7 fő, útiköltség: 2 autó kb. 3.000,-Ft
Ebben az esetben majálisi mulatság nincs, csak a fent említett programok, és a műsorrend változhat.
Költségek:
Minden résztvevőnek ásványvizet biztosítanunk kellene, anyagköltség: kb. 10.000,- Ft
A főzőverseny fődíjához (fakanál, aranyspray): kb. 2.000,- Ft
Utazási költség: Kálmán Imre esetében: Budapest-Rétság, Rétság-Budapest kb.
5000,- Ft
Anyagköltség: lufi 5.000,-Ft
Szőke Johanna (hastánc): 2 autó kb. 3000,- Ft
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Anyagköltség kézműves foglalkozásokhoz (óvónők, rétsági fiatalok): kb. 10.000,- Ft (origami papírok, kartonok, ragasztó, gombostű, hurkapálca)
Toi Toi Wc (4 db) kb. 52.000 ,- Ft
A szerzői jogdíj: kb. 100.000,- Ft
I. változat költségek mindösszesen:
kb. 187.000 Ft

II. változat: A helyi amatőr együttesek, és magánszemélyek, akik ingyen fellépnének,

valamint a Harry Potters, Gipsy Night Trió
Kereplő, Zúgófa – néptánc együttesek: kb. 100 fő – kb. 1 óra, 16,30 óra után
Popping/Dubstep tánccsoport – Szeri György vezetésével, kb.: 3-4 fő
Infinity Dance Crew tánccsoport – Kugli Kitti vezetésével, kb: 25 fő
Starlight Dance Company– Szabó Krisztián vezetésével, kb.: 8-10 fő
Őszirózsa Tánccsoport (Városi Nyugdíjas Klub) – Puttyer Gyuláné, kb.: 8-9 fő
Kálmán Imre – gyerekeknek lufihajtogatás (akár délelőtt is) – anyagköltség kb. 5.000,-Ft
(300 lufi), fellépés: ingyen, elméletileg musical éneklése (egyedül) + utazási költség
Hastánc – Szőke Johanna: 6-7 fő, útiköltség: 2 autó kb. 3.000,-Ft
Harry Potters – ifj. Majnik László, Brozsek Vilmos, Gulyás Árpád – vidám rock and
roll – kb. 1 óra (műv. házas hangosítással) 25.000,- Ft
Gipsy Night Trio – helyi rétsági együttes – 90 perc – 90.000,- Ft
Ebben az esetben a majálisi mulatságot vagy a Harry Potters kb. 1 óra 25.000,- Ft,
vagy a Gipsy Nigh Trio vállalja kb. 1,5 óra 90.000,- Ft
Költségek:
Minden résztvevőnek ásványvizet biztosítanunk kellene, anyagköltség: kb. 11.000,- Ft
A főzőverseny fődíjához (fakanál, aranyspray): kb. 2.000,- Ft
Utazási költség: Kálmán Imre esetében: Budapest-Rétság, Rétság-Budapest kb.
5000,- Ft
Anyagköltség: lufi 5.000,-Ft
Szőke Johanna (hastánc): 2 autó kb. 3000,- Ft
Harry Potters – 45 perc 25.000,- Ft
Gipsy Night Trio – 90 perc – 90.000,- Ft
Anyagköltség kézműves foglalkozásokhoz (óvónők, rétsági fiatalok): kb. 10.000,- Ft (origami papírok, kartonok, ragasztó, gombostű, hurkapálca)
Toi Toi Wc (4 db) kb. 52.000 ,- Ft
A szerzői jogdíj: kb. 100.000,- Ft
II. változat költségek mindösszesen:
kb. 303.000 Ft

III.

változat: A helyi amatőr együttesek, és magánszemélyek, akik ingyen fellépnének, a Harry Potters (25.000,- Ft-ért), Gipsy Night Trio (90.000,- Ft-ért) valamint profi műsor
Kereplő, Zúgófa – néptánc együttesek: kb. 100 fő – kb. 1 óra, 16,30 óra után
Popping/Dubstep tánccsoport – Szeri György vezetésével, kb.: 3-4 fő
Infinity Dance Crew tánccsoport – Kugli Kitti vezetésével, kb: 25 fő
Starlight Dance Company– Szabó Krisztián vezetésével, kb.: 8-10 fő
Őszirózsa Tánccsoport (Városi Nyugdíjas Klub) – Putyer Gyuláné, kb.: 8-9 fő
Kálmán Imre – gyerekeknek lufihajtogatás (akár délelőtt is) – anyagköltség kb. 5.000,- Ft
(300 lufi), fellépés: ingyen, elméletileg musical éneklése (egyedül) + utazási költség
3
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Hastánc – Szőke Johanna: 6-7 fő, útiköltség: 2 autó kb. 3.000,-Ft
Harry Potters – ifj. Majnik László, Brozsek Vilmos, Gulyás Árpád – vidám rock and
roll – 45 perc (műv. házas hangosítással) 25.000,- Ft
Gipsy Night Trio – helyi rétsági együttes – 90 perc – 90.000,- Ft
Sógorok – együttes 50 perc (fél playback műsor) 190.500,- Ft – ajánlat
VAGY
Csocsesz (+2 zenésszel) 40 perc 228.600,- 60 perc 266.700,- Ft
VAGY
Mc. Hawer és a Tekknő (+2 zenésszel) 60 perc 317.500,- Ft
Ebben az esetben a majálisi mulatságot a fent említett előadó(k) vállaljá(k).
Minden résztvevőnek ásványvizet biztosítanunk kellene: összesen 12.000,-Ft értékben
A főzőverseny fődíjához (fakanál, aranyspray): 2.000,- Ft
Utazási költség: Kálmán Imre esetében: Budapest-Rétság, Rétság-Budapest kb.
5000 ,- Ft
Anyagköltség: lufi kb. 5.000,- Ft
Szőke Johanna (hastánc): 2 autó kb. 3000,- Ft
Anyagköltség kézműves foglalkozásokhoz (óvónők, rétsági fiatalok): kb. 10.000,- Ft (origami papírok, kartonok, ragasztó, gombostű, hurkapálca)
Harry Potters – 45 perc 25.000,- Ft
Gipsy Night Trio – 90 perc – 90.000,- Ft
Toi Toi Wc (4 db) kb. 52.000 ,- Ft
Előadói díjak a fent említett a képviselő – testület által kiválasztott előadóknak megfelelő öszszegben.
A szerzői jogdíj: kb. 100.000,- Ft
III. változat költségek mindösszesen:
303.000 Ft + sztárvendég fellépési díja a fenti díjak szerint
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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: Tömör Józsefné jegyző

VSE kérelme sportpályázat önrészének biztosítására
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1)

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot hirdetetett amatőr labdarúgó-létesítmények
felújítására a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (TAO)
keretében. Az elnyerhető támogatási összeg 700 ezer és 7 millió forint között mozgott. A
Rétsági Városi Sportegyesület a pályázati kiírásban megjelölt határidőig benyújtotta
pályázatát, melyhez a Tisztelt Képviselő-testület, mint a sportpálya tulajdonosa
hozzájárulását megadta.
A pályázat elbírálása során az egyesületek több évi munkáját pontozták. További bírálati
szempont volt a sportolók száma, az utánpótlás programban résztvevő csapatok száma,
a szakmai felkészültség.
Az elnyert pályázati összeg korlát, kerítés építésére, felújítására, a focikapuk
szabványosítására, a pálya talajának kiegyenlítésére, pályakarbantartó gépek
beszerzésére, valamint az adminisztratív feladatok ellátásának megkönnyítésére
informatikai fejlesztésre fordítható.
Rétság Városi Sportegyesület sikeres pályázatot nyújtott be és az elnyerhető maximális
összegű támogatást kapta meg.
A teljes beruházás összege: 9.959.400 Ft
Támogatás összege: 6.971.580 Ft
A mintegy 3 millió forintos önrész biztosítása az Egyesületre nagy terhet róna, ezért
kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az önrész biztosításához
1.400.000 Ft támogatást nyújtson az Egyesület számára.
A beruházás Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya értéknövelését
eredményezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
szíveskedjenek.

2)

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

3.)

Jogszabályi háttér:
------

1 oldal a 5 oldalból

VSE kérelme sportpályázat önrészének biztosítására

4.)
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Határozati javaslat:
„A”
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi
Sportegyesület támogatási kérelméről szóló előterjesztést.
Az Egyesület részére a 2013. évi általános tartalék terhére 1.400.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Magyar Labdarúgó Szövetség által hirdetetett „amatőr
labdarúgó-létesítmények
felújítására
a
látvány-csapatsportok
támogatásának
adókedvezménye program” című pályázat önrészének biztosításához.
Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.
Határidő: 2013. április 19.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
„B”
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi
Sportegyesület támogatási kérelméről szóló előterjesztést, azt nem támogatja.
Határidő: 2013. április 19.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. április 11.

Tömör Józsefné
jegyző

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

MEGÁLLAPODÁS
/TERVEZET/
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mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a
Rétság Városi Sportegyesület– képviselő: Salgai György elnök – között a Képviselő-testület által
biztosított „amatőr labdarúgó-létesítmények felújítására a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye program” című pályázat önrészének biztosítása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(IV.17.) számú
határozatával támogatásként a Rétság Városi Sportegyesület részére 1.400.000 Ft azaz
egymillió-négyszázezer forintot biztosít.
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:
-

a sportpálya talajának kiegyenlítése
korlát, kerítés építése, felújítása
labdafogó háló beszerzése
pályakarbantartó gépek beszerzése

A támogatás kifizetésére a megállapodás megkötését követően kerülhet sor.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a 2013. évi általános tartalék terhére az egyesület
……………..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 a támogatás összegét elérő, támogatott nevére
kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 6 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

……

……………
Városi Sport Egyesület
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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: Tömör Józsefné jegyző

Országos Mentőszolgálat kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1)

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Mentőszolgálat kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé. Minden
mentőállomást kapnográf készülékkel szeretné felszerelni. A készülék egy könnyű, hordozható monitor, amely méri és kijelzi felnőtt, gyermek és újszülött betegek kilélegzett levegőjének széndioxid-tartalmát (ETCO2), légzésszámát, artériás hemoglobinjának funkcionális oxigéntelítettségét (SpO2) és pulzusszámát. Hallható és látható vészjelzéssel
jelzi, ha a mért értékek az előre meghatározott határértékek bármelyikét túllépik.
A készülék ára igen magas, ezért minden támogatást szívesen vesznek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

2)

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

3.)

Jogszabályi háttér:
------

4.)

Határozati javaslat:
„A”
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat kapnográf készülék beszerzéséhez való hozzájárulási kérelméről szóló előterjesztést.
A készülék beszerzését
Ft összeggel a 2013. évi általános tartalék terhére támogatja.
Határidő: 2013. április 19.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
1 oldal a 2 oldalból

Országos Mentőszolgálat kérelme

2013.04. 17-i kt. ülésére

„B”
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat kapnográf készülék beszerzéséhez való hozzájárulási kérelméről szóló előterjesztést, azt nem támogatja
Határidő: 2013. április 19.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. április 10.

Tömör Józsefné
jegyző

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

2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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Előterjesztést készítette és előterjeszti:
Mezőfi Zoltán polgármester
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-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 Zöld Híd Kft. megküldte részünkre a 2013. évtől érvénybe lépő, 5 évre szóló közszolgáltatási
szerződés-tervezetét, melyet jóváhagyásra Önök elé terjesztek. A szerződés-tervezetet 2013.
március 27-én elektronikusan megküldtük valamennyi érintett részére.
A szerződés-tervezet tárgyalása kapcsán tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr.
Szájbely Ernő Elnök úr közreműködésével több alkalommal tárgyaltunk a vállalkozással a 2013.
évre vonatkozó lakossági támogatással és a támogatás fejében biztosítandó visszatérítés tárgyában. A vállalkozás továbbra sem ért egyet azzal, hogy a lakosság részére jelentős összegű támogatást biztosítunk. Amennyiben úgy döntünk, hogy ezt az összeget továbbra is biztosítjuk, természetesen számlázásaik során kezelni fogják támogatásunkat (ingatlanonként 15.000 Ft/év támogatásról van szó). Ugyanakkor Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató elmondta, hogy az elmúlt két évben biztosított nettó 2.100 eFt visszatérítést nem tudja biztosítani. A visszatérítés megszűntetésének oka az, hogy szerződései nyilvánosak és neki valamennyi település részére azonos feltételeket kell biztosítania. Nem tudja előnyként elfogadni azt, hogy az önkormányzat két egyenlő részben, közel 16 millió forint átutalására vállal kötelezettséget. A magam részéről úgy gondolom, hogy
ha az Önkormányzat támogatni kívánja a lakosságot, szíve-joga azt megtenni. Tehát ebben a kérdésben várhatóan mindannyian egyet értünk. Döntenünk a következőkben kell:
- kérjük, hogy a szolgáltató a lakossági szolgáltatási díj kiszámlázásakor vegye figyelembe
az előző években megállapított feltételekkel az önkormányzati támogatást és lemondunk a
nettó 2.100 eFt visszatérítési összegről
- a támogatást közvetlenül juttatjuk vissza a lakosságnak. Ehhez szociális rendeletünket javaslom módosítani. Ekkor meg kell fogalmazni, hogy kinek, milyen feltétellel adjuk a támogatást (tehát, ha a díjat befizette és a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át (28.500 x 5 = 142.500 Ft). Ebben az esetben az
adminisztrációs költségeink megnőnek. Ugyanakkor biztosan lesz olyan háztartás, aki nem
lesz jogosult a támogatás igénybevételére.
- nem kötünk szerződést a Zöld Híd Kft-vel 2014. évtől. Ebben az esetben közbeszerzést
kell kiírni a szolgáltatás elvégzésére. A hulladékgazdálkodási feladatokat nagyon kevés
vállalkozás tudja ellátni a törvényi szigorítások után (többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozás végezhet csak ilyen tevékenységet stb.). Egy közeli településen nem a Zöld Híd
Kft. a szolgáltató. A társönkormányzat szolgáltatójával maximálisan meg van elégedve (a
szolgáltatással mi is elégedettek vagyunk), a díjak kedvezőbbek a nálunk jelenleg alkalma1 oldal a 3 oldalból

zott díjtételektől. Más önkormányzat is gondolkodik saját Kft. létrehozásában a szemétszállítás probléma megoldása érdekében. Ebben az esetben 1 éves szolgáltatási szerződést
kell csak kötnünk. A megküldött tervezet szerint a szerződés felmondása, illetve időhatálya
ellentmondásos. A Preambulum rész 5 éves időtartamot tartalmaz, a IX. fejezet, 2.) pontja
határozatlan időt tartalmaz, azzal a kikötéssel, hogy a közbeszerzési eljárás alóli mentességet ötévente vagyunk kötelesek felülvizsgálni. Ebben az esetben ez az ellentmondás is
feloldásra kerülne.
A Zöld Híd Kft-vel egyeztettem, hogy a határozatlan idő véletlenül maradt a szerződéstervezetben, a szerződés időtartama határozott idejű, 5 évre szól.
A leírtak alapján több határozatot kell meghoznunk. Egyrészt döntenünk kell a szolgáltatási szerződés megtartásáról vagy 2014. évet követő fenntartásáról, a 2013. évi lakossági támogatás módjáról, esetleg közbeszerzés megindításáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2013. április 11.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § 194 A települési
önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a
szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más
pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( IV.17.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület
„A” változat
az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetet jóváhagyja azzal, hogy a szerződést 5
évre, határozott időre köti. A szerződés javított példányát be kell kérni a Zöld Híd Kft-től.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a fentiek szerint javított szerződést aláírja.
Határidő: 2013. április 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
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„B” változat
az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetet jóváhagyja azzal, hogy a szerződést határozott időre, 2013. december 31. napig köti meg.
A lakossági szemétszállítás szolgáltatásra, a lakossági terhek esetleges csökkentése érdekében
közbeszerzési eljárás lefolytatásával pályázatot ír ki. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlatot kell kérni
………….
………….
………….. közbeszerzést lebonyolító vállalkozásoktól
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított szerződést aláírja.
Határidő: szerződés aláírására április 30. közbeszerzés lebonyolítására ajánlatok bekérésére május 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( IV.17.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület
„A” változat
a lakosság részére nyújtott kedvezményt a szolgáltató által kibocsájtott számlába építve kívánja
biztosítani továbbra is. A Zöld Híd Kft-vel a támogatás módjára, elszámolására külön megállapodást kell kötni.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zöld Híd Kft. 2013. évtől az átvállalt lakossági támogatás ellenében visszatérítést nem biztosít.
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2013. évre vonatkozó kiegészítő megállapodás megkötését kezdeményezze a szolgáltatónál.
Határidő április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
„B” változat
a lakosság részére nyújtott kedvezményt szociális ellátásain keresztül kívánja biztosítani. Utasítja
Tömör Józsefné jegyzőt az önkormányzat Szociális ellátásáról szóló rendelet átdolgozására. A
támogatásra jogosultak körét úgy kell meghatározni, hogy a lakosság széles rétege jogosult legyen
a támogatás igénybevételére.
Határidő: május havi testületi ülés
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Záradék:
Az előterjesztés 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 és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

KÉRELEM ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1)

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napközis Konyha szakács álláshelyére 2013. január 14. napjától alkalmazott munkavállaló 2013. április 8. napjával a próbaidő alatt munkaviszonya megszüntetését kérte.
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.
A feladatellátás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megüresedő álláshely bér- és járulékköltség zárolását feloldani szíveskedjen lehetővé téve az álláshely betöltését

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
Fentiekben részletezve

3.)

Jogszabályi háttér:
------

4.)

Határozati javaslat:
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközis Konyha megüresedő álláshely bérének feloldásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a megüresedő álláshely bér-és járulékköltség zárolását a feladat
biztonságos és folyamatos ellátása érdekében feloldja és hozzájárul 1 fő szakács végzettségű alkalmazott határozatlan idejű alkalmazásához.
1 oldal a 2 oldalból

Kérelem álláshely betöltésére

2013.04. 17-i kt. ülésére

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. április 10.

Tömör Józsefné
jegyző

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 és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző
Kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1)

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2013. március 19-i ülésén jóváhagyta a Társulás Rétság
Város Önkormányzatával, a munkaszervezeti feladatok ellátására kötendő megállapodást. A
megállapodás mindkét fél által 2013. március 22-én aláírásra került.
A Társulás Tolmács Község Polgármestere kezdeményezésére 2013. április 2-án újabb ülést
tartott. Az ülésen megtárgyalták a munkaszervezeti feladatok ellátásának egy, a Társulás részére kedvezőbb formáját. Az előterjesztés szerint Borsosberény Közös Önkormányzati Hivatala a munkaszervezeti feladatokat 200.000 Ft/hó költséggel visszamenőlegesen, átvállalja.
Hosszas tanácskozás után az alábbi döntéseket hozták:
Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 18 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát:
4/2013. (IV.02.) számú RKTT határozat:
Rétság Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatallal a munkaszervezeti feladatok ellátására kötendő megállapodásról készített
előterjesztést
A Társulás Tanácsa visszavonja és hatályon kívül helyezi a munkafeladatok ellátására vonatkozó 2/2013. (III.19.) határozatát.
Felelős: Mezőfi Zoltán elnök
Határidő: 2013. április 5.
Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 17 igen, 1 tartózkodás, 1
nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:
5/2013. (IV.02.) számú RKTT határozat:
Rétság Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatallal a munkaszervezeti feladatok ellátására kötendő megállapodásról készített
előterjesztést és megállapodás tervezetet. Az előterjesztés mellékletét képező Megállapodást mely tartalmazza az ellátandó feladatokat és többletmunkák miatt január 1. naptól az első fél-

1 oldal a 3 oldalból

Kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
2013.04. 17-i kt. ülésére
évre összesen 800.000 Ft működési célú pénzeszközátadást, az elszámolás módját, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó átadott eszközöket - jóváhagyja.
A Társulás Tanácsa felhatalmazza Mezőfi Zoltán elnököt a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatallal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Mezőfi Zoltán elnök
Határidő: 2013. április 5.
Ugyan a Társulás a március 19-én hozott határozatát visszavonta, ez azonban nem vonja maga után a Társulás és Rétság Város Önkormányzat által megkötött szerződés megszűnését.
A Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályai szerint a szerződés közös megegyezéssel
szüntethető meg. Ez azonban visszamenőleges hatállyal nem lehetséges, csak a jövőre nézve. A már nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni. A kifizetésre azonban a
megállapodásban rögzített határidőig nem került sor. A társulási ülésen a felszólalók ki is
hangsúlyozták, hogy a szolgáltatásért járó összeget csak abban az esetben hajlandók kifizetni,
ha Rétság Város Önkormányzata az elvégzett feladatokat tételesen kimutatja. A felszólalások
hátterében azonban olyan kijelentések születtek, hogy fizetni a kimutatások ellenére sem lesznek hajlandóak. A kimutatás elkészítését határozatba is foglalták:
Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 19 igen egyöntetű szavazattal meghozta alábbi határozatát:
6/2013. (IV.02.) számú RKTT határozat:
Rétság Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa megtárgyalta a Rétsági Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak feladatellátásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést.
A Társulási Tanács felkéri Tömör Józsefné jegyzőt, hogy a következő társulási ülésre készítsen pontos kimutatást az elvégzett feladatokról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a megállapodás megszüntetéséről, vagy fenntartásáról dönteni szíveskedjenek.

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2013. (III.22.) számú Kt. Határozata

Tárgy: Megállapodás kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú
Társulás munkaszervezeti feladatellátására vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2013. június 30-ig a munkaszervezeti feladatokat
az ellátást vállaló dolgozók célfeladatként végzik.
Rétság Kistérség Többcélú Társulással megkötött megállapodás alapján átvett pénzeszköz
terhére, a feladatellátásban résztvevő dolgozók többletmunkájának elismerésére 1.750.000
Ft személyi juttatás és 472.500 Ft szociális járulék felhasználását engedélyezi. Az átvett
pénzeszköz és személyi juttatás járulékkal növelt összegének 623.400 Ft-os összegét a dologi kiadások fedezetére tartalékba kell helyezni.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedés megtételére.
Az előirányzat változást a költségvetés következő módosításakor át kell vezetni.
2

Kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
2013.04. 17-i kt. ülésére
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Határidő: 2013. március 25., majd szöveg szerint.

3.)

Jogszabályi háttér:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
319. § (1) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.
(2) A szerződés megszüntetése esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a felek
további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben pedig a már teljesített pénzbeli
szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás
visszajár.

4.)

Határozati javaslat:
„A”
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség
Többcélú Társulással a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodást
hatállyal közös
megegyezéssel megszünteti.
Határidő: 2013. április 18.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző

„B”
/2013. (IV.17.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség
Többcélú Társulással a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodást 2013. június 30. napjáig
fenntartja.
Határidő: 2013. április 18.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Rétság, 2013. április 10.
Tömör Józsefné
jegyző
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 és előterjeszti:
Mezőfi Zoltán polgármester
TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI FELADATFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KAPOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-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 2013. évi költségvetés tervezése során többször felmerült az a kérdés, hogy a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó normatívákkal hogyan kell év végén elszámolni, a feladatok között az állami
támogatás átcsoportosítható-e. A hatályos törvények konkrét választ a feltett kérdésekre nem adnak, összesen az új önkormányzati törvény tartalmaz egy mondatot a felhasználásra, mely szerint
felhasználási kötöttséggel kapjuk a támogatást. A probléma országos volt. A tervezés időszakában
sem a MÁK, sem az NGM nem tudott egyértelmű választ adni a kérdésekre (számukra is ugyanazok a jogszabályok álltak rendelkezésre, amelyek nekünk is). Március 27-én, a 2013. évi költségvetési törvény módosítását követően fogalmazódott meg egy állásfoglalás, mely részleteiben leírja
az elszámolásokat. Az állásfoglalás városunkat érintő kérdéseiről adok tájékoztatást.
1.) Bértámogatások és az elismert létszám összefüggéseivel kapcsolatban adott válasz
(tömör, lényegre törő)
„…az elismert létszám nem jelent az önkormányzat számára arra szintre való feltöltési kötelezettséget, ha a feladatát megfelelő szakmai szinten, de kevesebb létszámmal is képes
megoldani…”
2.) Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok működési támogatása jogcímcsoportot fogalmaz meg az állásfoglalás. Ezt azt jelenti, hogy az igazgatásra, a közutak fenntartására, a köztemető működtetésére, a
közvilágításra, zöldterület kezelésre, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra kapott támogatás
elszámolását a költségvetési törvény módosítása rugalmassá tette, a feladatok között a támogatás
átcsoportosítható. Elszámolnunk a beszámítás összegével csökkentett állami támogatás összegével kell.
A leírtak alapján a költségvetési rendeletünk 5. számú melléklete szerint kimutatott támogatásból
az alábbi tételekből,
1 oldal a 3 oldalból

Cím
11

Megnevezés

Támogatás alapja

Támogatás

Központi tám.

évi mértéke

mindösszesen

Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a
Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)

0
19,63

4 580 000

Igazgatási feladatok

89 905 400
89 905 400

12
Zöldterület kezelés

belterület ha
belterületi út
hossza

Közutak fenntartása (településkategória átlag)*
Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*

4 984 238
1 612 255

hálózat hossza
fenntartott temető

Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*
12

22 261

4 851 988
2 786 614

Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b

14 235 095

Igazgatás és település üzemeltetés összesen

104 140 495

Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c

-59 089 810

Állami támogatás

45 050 685

Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)

2 882

2 700

Egyéb állami támogatás

7 781 400
18 119
7 799 519

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 850 204

52.832.085 Ft (52.850.204 Ft – 18.119 Ft ) erejéig kell elszámolnunk.
Óvodai feladatok finanszírozása
Az állásfoglalás alapján az óvodai alkalmazottak bértámogatására és a dologi kiadásokra biztosított összeget összevontan kell elszámolni, ezekből a támogatásokból a gyermekétkeztetésre lehet
átcsoportosítani. Ugyanakkor a gyermekétkeztetésre biztosított állami támogatás elszámolása merev, ezekből a támogatásokból más kiadásra nem lehet átcsoportosítani.
Az állásfoglalás felhívja a figyelmet az év közbeni pontos könyvelésre, a szakfeladatrend korrekt
használatára. Az továbbra sem derül ki, hogy mely szakfeladatok kiadásait fogja elfogadni az
egyes feladatokhoz (pl. egyéb kötelező önkormányzati feladatok).
A megfogalmazott állásfoglalást követően költségvetésünket véleményem szerint módosítani nem
szükséges. Ugyanakkor az SZMSZ-ben vissza lehet vonni azt a rendelkezést, hogy a városgondnok köztisztviselőként lássa el feladatait. A rugalmas elszámolási szabályok lehetővé teszik, hogy
bizonyos feladatokat külső vállalkozás közreműködésével végeztessünk el (informatikus, ügyvéd
stb.)
A költségvetési rendelet 5. számú mellékletében egy pontosítást kell majd végrehajtanunk: a lakott
külterülettel kapcsolatos állami támogatás központosított előirányzat lesz. A támogatás végöszszegét a változás nem érinti majd, csak az elszámolás alapját képező központi támogatás összege
fog lecsökkenni 18.119 Ft-tal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2013. április 11.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér
4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( IV.17.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi központi támogatás
elszámolásáról készített előterjesztést. A tájékoztatást tudomásul veszi.
Felkéri Tömör Józsefné jegyzőt, hogy a városgondok státuszt a SZMSZ következő módosításakor
a köztisztviselői létszámból törölje, a dogozót továbbra is a Munka Törvénykönyve hatálya alatt kell
foglalkoztatni.
Határidő: ………..
Felelős: ……….

Záradék:
Az előterjesztés 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

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

DR. KATONA ERNŐ ALPOLGÁRMESTER FELAJÁNLÁSAI

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. április 17-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1)

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Katona Ernő alpolgármester úr 2013. évben is felajánlotta tiszteletdíját és költségtérítését a
Kölyöksziget Alapítványnak.
A felajánlás a költségvetés kiemelt előirányzatait érinti, ezért szükséges a testületi jóváhagyás.
Alpolgármester Úr havi tiszteletdíja havi 55.000 Ft, járulékköltsége 14.850 Ft, költségátalánya
5.500 Ft/hó. A költségvetés módosításakor a bérköltségek előirányzatát a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton éves szinten 726.000 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 178.200 Ft-tal
kell csökkenteni kell. A 890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladaton a működési célú
pénzeszközátadás civil szervezeteknek az átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 904.200 Fttal indokolt megemelni.
A Kölöksziget Alapítvánnyal megállapodást kell kötni, a pénzeszköz átadással – hasonlóan más
civil szervezetekhez – el kell számolni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Rétság, 2013. április 11.
Mezőfi Zoltán
Polgármester
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása

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 önkor-

1 oldal a 4 oldalból

Dr. Katona Ernő alpolgármester felajánlásai

2013.04. 17-i kt. ülésére

mányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”

4.)

Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2013.( IV.17.) KT. HATÁROZATA

Határozati javaslat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Katona Ernő alpolgármester
tiszteletdíj és költségátalány felajánlásról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány felajánlását a Kölyöksziget Alapítványnak.
A pénzeszköz átadásról megállapodást kell kötni, melyben meg kell határozni a konkrét célokat.
Az átadott pénzeszköz felhasználásával kell számolni.
A 2013. évi költségvetés soron következő módosításakor a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás
szakfeladaton a bérelőirányzatot 726.000 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 178.200 Ft-tal kell
csökkenteni. A 890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladaton a működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek az átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 904.200 Ft-tal kell
megemelni.
Határidő: megállapodás megkötésére 2013. április 20.
előirányzat módosításra: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. április 9.
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
jegyző

Szám:
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Kölyöksziget Alapítvány – képviselő: Kucsera Péterné kuratórium elnöke – között Dr. Katona Ernő
tiszteletdíj felajánlás átcsoportosítás alapján, támogatása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(…….) számú határozatával 2013.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Kölyöksziget Alapítvány részére 904.200 Ft azaz Kilencszáznégyezer-kettőszáz forint önkormányzati támogatást
biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5.
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2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- Civil szervezetek, sérült és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása (alapító okirat szerinti
támogatásokra)
904.200 Ft
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe.
3.) A Kölyöksziget Alapítvány vállalja, hogy csak 2011. évi CLXXV. törvény alapján bejegyzett civil szervezetet támogat.
4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret terhére
a támogatott részére az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetettnél vezetett
64000060-10056181 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

Kucsera Péterné
kuratórium elnöke
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