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: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző
VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (SOFT ELEMEK)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. október 22-i ülésére
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyert a városközpont rehabilitációs pályázat
kötelező Soft elemeinek részbeni lebonyolítására.
Az intézmény az eredeti szerződésben vállalt teljesítési határidőket több oknál fogva tartani nem
tudta, ezért indokolt a szerződés 2. pontjának módosítása.
Eredeti szerződés 3. pontja:
2.) Vállalási díj fizetési ütemezése
A megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséért az alábbi összeg illeti
meg:
Megbízási díj: 3.398.000 Ft, azaz Hárommillió-háromszázkilencven-nyolcezer Forint, amely tartalmazza a jogszabályok által előírt áfa összegét is.
1. számú rész-számla:
2013. augusztus 30.
50 %
Végszámla legkésőbb:
2013. szeptember 30.
50 %
Megrendelő a teljesítési igazolásnak megfelelően benyújtott számla összegét 15 napon belül kifizeti.
Kezdeményezett módosítás:
2.) Vállalási díj fizetési ütemezése
A megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséért az alábbi összeg illeti
meg:
Megbízási díj: 3.398.000 Ft, azaz Hárommillió-háromszázkilencven-nyolcezer Forint, amely tartalmazza a jogszabályok által előírt áfa összegét is.
1. számú rész-számla:
2013. szeptember 30.
50 %
Végszámla legkésőbb:
2013. október 15.
50 %
Megrendelő a teljesítési igazolásnak megfelelően benyújtott számla összegét 15 napon belül kifizeti.
A szerződés-módosítás nem érinti a szerződés összegét, csak a teljesítési határidőket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
1 oldal a 4 oldalból

Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos szerződés módosítása (Soft elemek)

2013.10.22-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: mellékletben, továbbá
202/2013. (VIII.08.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Döntés soft elemek lebonyolítására érkezett pályázatokról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat
végrehajtásához Soft elemek lebonyolítására érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést.

Az árajánlatok alapján
‐ az I. csoportba tartozó feladatokra a Respect Kft-vel bruttó 4.730.000 Ft-os összegben,
‐ a II. csoportba tartozó feladatokra a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézménnyel
3.398.000 Ft-os összegben
köt szerződést az ajánlatban szereplő programtervek végrehajtására.
Az ajánlatok mellékleteként benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezeteket a Képviselő-testület jóváhagyja és felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert
aláírásukra.
Határidő: 2013. augusztus 09.
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
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( X. 25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat
végrehajtása érdekében megkötött szerződések módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja a Városi Művelődési Központ és Könyvtárral kötött soft elemek végrehajtására szóló szerződés módosítását, mely szerint a szerződés teljesítésének határideje az alábbiak szerint módosul:
- I. részteljesítés 2013. augusztus 30. nap helyett 2013. szeptember 30.,
- II. részteljesítés (végszámla) 2013. szeptember 30. helyett 2013. október 15.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: 2013. október 24.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
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2013.10.22-i Kt. ülésre

Rétság, 2013. október 06.
Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző
Szerződés (tervezet)
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2651 Rétság, Rákóczi
út 20-22.) (továbbiakban: megbízó)
másrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26.) (továbbiakban: megbízott)
az alábbi tárgyban és feltételekkel:
Felek a 2013. augusztus 27. napon létrejött szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.)Vállalási díj fizetési ütemezése
A megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséért az alábbi összeg illeti
meg:
Megbízási díj: 3.398.000 Ft, azaz Hárommillió-háromszázkilencven-nyolcezer Forint, amely tartalmazza a jogszabályok által előírt áfa összegét is.
1. számú rész-számla:
2013. szeptember 30.
50 %
Végszámla legkésőbb:
2013. október 15.
50 %
Megrendelő a teljesítési igazolásnak megfelelően benyújtott számla összegét 15 napon belül kifizeti.
Az eredeti szerződés és annak szerződésmódosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Jelen szerződés-módosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Rétság, 2013. október …..

.

Megbízó
…………………………………….
Mezőfi Zoltán polgármester

Megbízott
………………………………………
Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés :
Rétság, 2013. ...................
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VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS
KÖNYVTÁR

2651 Rétsá g, Rákóczi út 26. Pf. 24.
Művelődési Központ: 35 /350 -785
Igazgató: 3 5/55 0-16 4, Könyvtár: 35 /550-163

2013.10.22-i Kt. ülésre

Tárgy: Szerződés-tervezet a soft elemek
részegységeinek megvalósítására
vonatkozó pályázathoz
Ügyiratszám: 88/2013.
Ügyintéző: Varga Nándorné
Adószám: 15453260-1-12
Számlaszám: 11741031-15453260
e-mail: muvkozpont@retsag.hu
konyvtar@retsag.hu
Előzmény
Szerződés

mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2651 Rétság, Rákóczi
út 20-22.) (továbbiakban: megbízó)
másrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26.) (továbbiakban: megbízott)
az alábbi tárgyban és feltételekkel:
1. A feladat
A megbízó fél megrendeli, a megbízott elvállalja az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 sz. pályázat
Soft elemek részegységeinek végrehajtását a mellékelt programtervben foglaltaknak megfelelően.
2. Vállalási díj fizetési ütemezése
A megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséért az alábbi összeg illeti
meg:
Megbízási díj: 3.398.000 Ft, azaz Hárommillió-háromszázkilencven-nyolcezer Forint, amely tartalmazza a jogszabályok által előírt áfa összegét is.
1. számú rész-számla:
2013. augusztus 30.
50 %
Végszámla legkésőbb:
2013. szeptember 30.
50 %
Megrendelő a teljesítési igazolásnak megfelelően benyújtott számla összegét 15 napon belül kifizeti.
3. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek jogviták esetére a balassagyarmati
Városi Bíróság illetékességét jelölik meg.
Rétság, 2013. … … …
Rétság Város Önkormányzat
Képviselő-testülete képviseletében:

Városi Művelődési Központ és
Könyvtár képviseletében:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Varga Nándorné
igazgatóhelyettes
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző
SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (LOCSOLÁSI VÍZBEKÖTÉS)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. október 22-i ülésére
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Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
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Nyílt szavazás
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A városközpont rehabilitációs pályázat parkosítási munkái befejeződtek. A parkok locsolása nehezen megoldható. Szükségessé vált újabb vízakna kialakítása az Iskola előtti parkban is. A vízbekötést meg kell terveztetni. Valent József vállalkozó vállalta, hogy a lehető legrövidebb időn belül
elkészíti a helyszíni felmérést, a kiviteli, és engedélyeztetési tervdokumentációt, lefolytatja a szükséges közműegyeztetéseket, elkészíti az előkészítő adminisztrációs munkákat. A kivitelezés során
vállalja a tervezői művezetést. A vállalkozó a feladatot 60.000 Ft-ért vállalta el. A vállalási ár áfa
összeget nem tartalmaz, mivel a vállalkozó alanyi mentességet választott.
A munkák elvégzése sürgős, a vállalkozó közműegyeztetésekhez aláírt megállapodással kellett,
hogy rendelkezzen. A gördülékeny feladatellátás érdekében a szerződés aláírásra kerül. A leírtak
alapján a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását kérem.
A többletkiadás a városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódik. A feladatra a beruházás
pályázati forrással támogatott részére előirányzat rendelkezésre áll. Az egyéb előre pontosan nem
látható kiadásokra céltartalék került elkülönítésre azzal, hogy a felmerüléskor a Képviselő-testület
jogosult feloldásról dönteni.
A leírtak alapján kérem, hogy a tervezési munkákra az elkülönített céltartalékból 60.000 Ft-ot dologi kiadásra (szolgáltatásra) feloldani szíveskedjen.
II.
A használathoz szükséges közműszolgáltatási szerződés kötése a DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zárkörűen Működő Részvénytársasággal. A DMRV – megszokott tartalmú – szerződéstervezetét az előterjesztéshez melléklem
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

1 oldal a 2 oldalból

Szerződés jóváhagyása (locsolási vízbekötés tervezésre)

2013.10. 22-i Kt. ülésre

2. 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 önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( X. 25 .) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat parkfelújítási munkáihoz kapcsolódó Iskola-téri park (Hrsz: 134/16) locsolási vízbekötésének
tervezői munkáira vonatkozó tervezői szerződés megkötéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Valent József vállalkozóval a vízbekötés engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére, közműegyeztetések, tervengedélyeztetési eljárás lefolytatására, előkészítő adminisztrációs munkákra, valamint tervezői művezetésre szóló szerződést utólag jóváhagyja.
A tervezői díjra a város költségvetésében lévő 841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. feladatai szakfeladaton 60.000 Ft céltartalékot old fel a dologi kiadások fedezetének biztosítására.
A 2013. évi költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat átvezetésre javaslatot kell
tenni.
A Képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársasággal az Iskola téri parkra (Hrsz: 134/16) szóló a Közműszolgálatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződés aláírására.
Határidő: 2013. október 24.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. október 11.
Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A városközpont rehabilitációs pályázat megvalósítás során szükséges volt a „C” jelű út terveinek
módosítása. A módosított tervek feltétellel kerültek jóváhagyásra. Az egyik feltétel: telekalakítások
elvégzése. Jelenleg a „C” jelű út több helyrajzi számon található.
Konkrét feladat Rétság 183, 190, 191, 192, 193, 195/8, 196/1, 196,2 198/3 és 198/16 helyrajzi
számú földrészleteken telekalakítás elvégzése a lebontott (Kuliga-féle) ház törlése a földhivatali
nyilvántartásból.
Az elvégzendő munkákra árajánlatot kértünk Dombai Gábor földmérőtől. Az árajánlat megérkezett,
becsült költség 511.000 Ft.
A többletkiadás a városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódik. A feladatra a beruházás
pályázati forrással támogatott részére előirányzat rendelkezésre áll. Az egyéb előre pontosan nem
látható kiadásokra céltartalék került elkülönítésre azzal, hogy a felmerüléskor a Képviselő-testület
jogosult feloldásról dönteni.
A leírtak alapján, hogy a telekkialakítási munkákra az elkülönített céltartalékból 511.000 Ft-ot dologi kiadásra (szolgáltatásra) feloldani szíveskedjen.
II.
A városközpont rehabilitációs pályázat kivitelezői munkáikat készre jelentették és levonultak. A
parkok locsolása előre nem egyeztetve, egyik napról a másikra a Városüzemeltetési csoportra
maradtak. A vízbekötés még nem valósult meg minden helyszínen, a vízvételi hely az Iskola előtti
parkban és a buszfordulóban távoli ponton található. Locsolótömlőt, csatlakozókat, idomokat kellett
megvásárolni. A beszerzett eszközök még számlázásra nem kerültek. A fizetendő ár 100.000 Ft
körül várható. Ilyen magas összegű beszerzést zöldterület kezelési feladatink között nem terveztünk.
A most beszerzett eszközök jövő évben is használhatóak lesznek, a kiadás gyakorlatilag 2014.
évről került előrehozásra.

1 oldal a 2 oldalból

Kérelem céltartalék feloldásra (telekalakítási munkákra)

2013.10. 25-i Kt. ülésre

A leírtak alapján, hogy a parkok locsolási munkáira az elkülönített céltartalékból 100.000 Ft-ot dologi kiadásra (készletbeszerzésre) feloldani szíveskedjen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.( X. 25 .) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat „C” jelű út áttervezetési munkái miatt telekalakítási kötelezettség miatti céltartalék feloldásról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Dombai Gábor földmérő ajánlatát elfogadja, a telekalakítási munkákat megrendeli. A munkákról megállapodást kell kötni.
A földmérői díjra a város költségvetésében lévő 841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. feladatai szakfeladaton 511.000 Ft céltartalékot old fel a dologi kiadások biztosítására.
A Képviselő-testület a felújított parkok locsolási munkáinak elvégzéséhez – eszközbeszerzésekre100.000 Ft céltartalékot old fel a dologi kiadások biztosítására.
A 2013. évi költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat átvezetésre javaslatot kell
tenni.
Határidő: megrendelésre 2013. október 28., megállapodás megkötésére 2013. november
30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság, 2013. október 11.
Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző
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Egyebekhez
TÁJÉKOZTATÓ
a 2013-2014. évi téli átmeneti közfoglalkoztatásról

A 2013-2014. évi téli átmeneti időszakra 200 ezer fő álláskereső közfoglalkoztatásba történő
bevonásáról döntött a Kormány.
Közülük 100 ezren dolgoznak majd 2013. novembertől 2014. április végéig, további 100 ezren - 2013.
decembertől 2014. március végéig - pedig olyan képzést kapnak a közfoglalkoztatás keretében, amellyel
a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeik növekedhetnek.
Nógrád megyét a létszám keretből 11 406 fő közfoglalkoztatásba vonása, ezen belül pedig 6 527 fő
képzésbe vonása érinti a fenti időtartamokra.
Kiemelt szempont a közfoglalkoztatottak részére értelmes, értékteremtéshez kapcsolódó foglalkoztatási
formák biztosítása (pl.: fűtött fóliaházas termelés, feldolgozás, értékesítés; szakipari feladatok elvégzése
önkormányzatok épületeiben; lakókörnyezet védelme, tisztántartása; turisztikai látnivalók felújítása;
szociális és lakossági szolgáltatások stb.) a BM tájékoztató melléklete szerint.
Munkaerőpiaci célcsoport:
munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – FHT-ban részesülő, illetve álláskeresési
vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők –, valamint
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs
ellátásban részesülő személyek.
A támogatás a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szabályai alapján a decentralizált
keretből, várhatóan 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatás keretében 100 %-os bérköltség
(közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási
adó) illetve a bérköltség max.: 20 %-ában megállapított közvetlen költségek finanszírozásával valósul
meg. A közfoglalkoztatottnak béren kívüli juttatásként cafetéria juttatás nyújtható.
A közfoglalkoztatási jogviszonyba lépők legalább felét képzésbe kell bevonni, a minimális csoport
létszám 15 fő. A tervezett képzési programokban résztvevők létszámadatait a támogatási kérelemben is
szerepeltetni szükséges, szem előtt tartva a közfoglalkoztatásban foglalkoztatni kívánt létszám legalább
felének a képzésbe vonásának biztosítását. A közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programban részt
vevők részére a képzés ideje alatt fizetendő juttatás összege a napi 6 órás közfoglalkoztatási bér alapul
vételével kerül megállapításra.
A közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. Az ütemezett foglalkoztatás miatt október 10-ig
minden foglalkoztatási időszakra vonatkozóan szükséges a kérelmet benyújtani. Így egy önkormányzat
akár 3-4 kérelmet is benyújthat. A kérelmet a közfoglalkoztatónak a foglalkoztatás helye szerint
illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségéhez, több munkaügyi kirendeltség illetékességi
területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes
munkaügyi kirendeltséghez kell benyújtani. A támogatásról hozott döntés alapján a munkaügyi
kirendeltség, illetve országos közfoglalkoztatási program esetén a munkaügyi központ hatósági
szerződést köt a kérelmezővel a foglalkoztatás ütemezése szerinti kezdő naptól 2014. április 30-ig.
A közfoglalkoztatotti létszám kiválasztása a munkaügyi központ/kirendeltség, valamint a
közfoglalkoztató egyeztetésével zajlik. A létszám meghatározásánál szempont, hogy átlagosan 30 fő
közfoglalkoztatotthoz 1 fő adminisztrátor. 10 fő közfoglalkoztatottra 1 fő brigádvezető/munkavezető
felvehető.
A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, az álláskeresőket a
kirendeltség közvetíti ki a munkáltatóhoz a közfoglalkoztatásból történő kizárási feltételek vizsgálatát
követően. A közvetítés meggyorsítása érdekében kérjük a közvetíteni kért személyek esetében, hogy az
önkormányzat lehetőség szerint vizsgálja meg a kizárási ok fennállását.

A foglalkoztathatósági vizsgálat költségeit a munkaügyi központ finanszírozza érvényes
szakvéleménnyel még nem rendelkező új belépők esetén, egyéb esetben (támogatási időtartam alatt
lejáró szakvéleményűek esetén) a közvetlen költségekbe szükséges beépíteni.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és juttatások
Bruttó bér
(Ft)

Nettó bér
(Ft)

Közfoglalkoztatás bér (6 órás)

56 625

37 089

Közfoglalkoztatási garantált bér (6 órás)

72 600

47 553

62 288

40 799

79 860

52 308

Bér típusa

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér
(6 órás)
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási
garantált bér (6 órás)
Állásidő (6 órás)

870

A közfoglalkoztató kérelmére max.: 1 havi bérköltség előleg, a közvetlen költségekre max.:70 %-os
mértékű előleg folyósítható.
A bér jellegű költség előleg elszámolásának ütemezése a 2014. évre, a közvetlen költség előleg első
részletének elszámolása azonban lehetőség szerint az 2013. évre javasolt.
A szerződésben rögzített munkakörön, az ahhoz kapcsolódó bérkategórián a támogatási idő alatt
változtatni nem lehet.
A támogatásnak a kérelemben feltüntetett évek közötti ütemezése nem módosítható.
A kérelem (kérelmek) és az abban felsorolt szükséges csatolandó dokumentumok, valamint az
alkalmazni kívánt személyek adatait tartalmazó ( név születési idő) munkaerőigény bejelentő lap
munkaügyi kirendeltségre történő benyújtásának határideje: 2013. október 10.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
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ELŐTERJESZTÉS
Rétság Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsa 2013. október 8-án tartandó ülésére
Tárgy: Munkaviszony jogellenes megszűntetéséből fakadó kötelezettség teljesítése
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző
Tisztelt Társulási Tanács!
Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezeténél alkalmazásban álló közalkalmazott
jogviszonya 2011.03.21-én kiadott okiratok alapján 2011. április 20. napjával megszüntetésre került, a
Munkaszervezet vezetője a foglalkoztatottat felmentette. A felmentett személy – a felmentés
jogszerűtlenségére való hivatkozással, tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt
megszüntetésére vonatkozó okiratok átadásakor betegállományban volt – a jogviszony jogtalan
megszüntetése miatt munkaügyi bírósághoz fordult.
A Balassagyarmati Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2013. július 2-ai ítéletében helyben hagyta a
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azon ítéletét, melyben a bíróság a Rétság Kistérség
Többcélú Társulás által alapított költségvetési szerv (Munkaszervezet) vezetője által a 2011.03.21-én kelt
felmentés jogellenességét, valamint a felperes, Szép Antal közalkalmazotti jogviszony jogellenes
megszüntetését állapította meg.
A bírósági döntés értelmében a jogvita tárgyát képező közalkalmazotti jogviszony a másodfokú ítélet
jogerőre emelkedése napján, azaz 2013. július 2-án szűnik meg.
A bírósági ítélet alapján Rétság Kistérség Többcélú Társulását a következő fizetési kötelezettségek
terhelik:
• 2011. április 21. napjától 2013. április 26. napjáig bruttó 3.961.106 Ft,
• ezen összeg után 2012.04.21. napjától a kifizetés napjáig számított kamat, (a felperes által a
végrehajtási lapon megjelölt ezen összeg 332.700 Ft)
• egy havi átlagkeresetnek megfelelő végkielégítés címén bruttó 244.300 Ft,
• kéthavi átlagkereset, kártérítés címén bruttó 488.600 Ft,
• összesen 504.684 Ft perköltség.
A bíróság által megállapított juttatások számfejtése (figyelembe véve a kifizetés után a munkáltatót terhelő
járulék kötelezettségeket) összesen 6.666.850 Ft fizetési kötelezettséget jelent a társulásnak.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (5) bekezdése előírja, hogy a költségvetési
szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén az állami vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) vagy
a megszüntetésről rendelkező jogszabály, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a
költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított
költségvetési szerv esetén az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti.
A költségvetési szerv átalakítása és - jogutóddal vagy jogutód nélkül történő - megszüntetése az alapító
szerv joga.
Garanciális rendelkezés, hogy a költségvetési szerv jogutóddal történő megszüntetése a vele szemben
fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Mivel más - elsősorban munkajogi - jogszabályok ismerik a
költségvetési szerv (munkáltató) jogutód nélküli megszüntetését, ezért a törvény továbbra is fenntartja ezt
a fajta megszűnési módot. Ebben az esetben természetesen automatikusan nem lehet szó jogutódról,
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ugyanakkor - mivel itt nem kerül sor a gazdasági társaságokhoz hasonló végelszámolásra - szükséges
biztosítani a szerzett jogok védelmét. Ennek megfelelően a törvény alapján a jogutód nélkül megszüntetett
költségvetési szerv magánjogi jogai és kötelezettségei (lényegében: szerződései) helyébe az alapító szerv
lép. A jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv egyéb jogai és kötelezettségei (pl. munkáltatói
jogok, beszámolás-készítési, adóbevallási, irat-megőrzési, stb. kötelezettségei) a jövőre nézve megszűnnek.
Ugyanakkor a megszűnés napján már fennálló követelések beszedéséért és kötelezettségek teljesítéséért az
előbb említett költségvetési szerv felel. Hangsúlyozandó, hogy a jövőre nézve kitétel nem jelenti azt, hogy
ebben az esetben pl. a költségvetési szervnek ne kellene teljesítenie a megszűnés utáni időpontban
esedékes bevallási stb. kötelezettségeit, hiszen azok már a megszűnés időpontjában fennálltak.
E törvényi rendelkezés alapján megállapítható, hogy a jogutód nélkül megszüntetett Munkaszervezet
kötelezettségeiért, így a fenti kötelezettségért is a költségvetési szerv alapítója, Rétság Kistérség Többcélú
Társulása felel. Tovább menve, amennyiben a Társulás jogutód nélkül megszüntetésre kerül, tartozásaiért
az alapító, vagyis a 25 tag-önkormányzat felel.
Amennyiben a Társulás a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget – melynek határideje már lejárt – a
jogosult végrehajtási eljárás megindítására jogosult. Megjegyzendő, hogy a végrehajtási eljárás a fenti
kötelezettségeken túl további, a végrehajtás során felmerülő költségek megfizetési kötelezettségét is
magával hozza, melyet végső soron szintén az alapítónak kell megfizetnie, a fenti kötelezettségen túl.
A számfejtésre kerülő juttatások után fizetendő adó- és járulék terhek a következő havi nettó finanszírozás
keretében érvényesítésre kerülnek, ezáltal várhatóan 2.717.734 Ft a közölt 6.666.850 Ft-ból kiegyenlítésre
kerül az állam felé, a munkavállalót megillető nettó követelés tekintetében pedig bírósági végrehajtásra
kerül sor. A nettó finanszírozásban elvont kötelezettség csökkenti a havi bérfizetésre megmaradó
bevételeket, ezáltal a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak bérkifizetését veszélyezteti, amennyiben
a tagönkormányzatok nem teljesítik a per kapcsán kimutatott kötelezettségüket.
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a fent kimutatott fizetési kötelezettséget a Társulás – a
tagönkormányzatok lakosságszám arányosan befizetett hozzájárulásából – mihamarabb teljesítse.
A fizetendő kötelezettség települési önkormányzatok közötti lakosságszám arányos megosztását a
határozati javaslat tartalmazza.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Bánk, 2013. október 2.
Tisztelettel:
Torma Andrea
jegyző
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…./2013. (X…..) Társulási Tanács h a t á r o z a t i j a v a s l a t
Munkaviszony jogellenes megszűntetéséből eredő kötelezettség
Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Balassagyarmati Törvényszék
2.Mf.20.355/2013/4. számú ítélete alapján, valamint a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
4.M 258/2012/25 számú ítéletében előírt, munkaviszony jogellenes megszűntetéséből fakadó, Rétság
Kistérség Többcélú Társulását terhelő összesen
6.666.850 Ft fizetési kötelezettséget a tag
önkormányzatok a 2013. január 1-jei települési lakosságszám arányosan pénzügyi hozzájárulás
(pénzeszköz átadás) formájában biztosítják. A Társulási Tanács kötelezi a tag-önkormányzatokat, hogy
ezen önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegét legkésőbb 2013. október 15-ig a Társulás
bankszámlájára átutalják. A Társulási Tanács felhatalmazást ad a munkaviszony jogellenes
megszűntetéséből fakadó fizetési kötelezettség megjelölt bankszámlára történő átutalására.
A munkaviszony jogellenes megszüntetéséből eredő kötelezettség tag-önkormányzatonkénti megosztását
Rétság Kistérség Társulási Tanácsa az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Lakosságszám
2013.01.01.

Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
Összesen
Határidő: 2013. október 16.
Felelős: polgármesterek

607
667
653
977
2 925
631
178
709
481
180
471
2 144
1 158
1 507
910
1 161
333
138
2 850
2 172
583
1 608
368
707
761
24 879

Megoszlás
%

2,44
2,68
2,62
3,93
11,76
2,54
0,72
2,85
1,93
0,72
1,89
8,62
4,65
6,06
3,66
4,67
1,34
0,55
11,46
8,73
2,34
6,46
1,48
2,84
3,06
100,00

Kötelezettség
(Ft)

162 658
178 737
174 985
261 808
783 815
169 090
47 699
189 992
128 894
48 235
126 214
574 530
310 310
403 832
243 854
311 114
89 234
36 980
763 717
582 033
156 227
430 897
98 613
189 456
203 926
6 666 850

