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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
BÖLCSŐDÉVEL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSA (II.)
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. szeptemberi ülésen tárgyalta a majdan megépülő bölcsőde szaktervezési munkáira érkezett árajánlatokról készített előterjesztést
A konyhatechnológiára (Quartisse Tervező Bt.) és a talajvizsgálati jelentésre (Alap-GEO Kft. –
Szántó Roland) akkor csak árajánlat került benyújtásra. A Képviselő-testület az árajánlatokat
elfogadta és kérte, hogy szerződéstervezeteket kérjünk az ajánlatot adó vállalkozásoktól.
A két szerződéstervezet megérkezett, melyet az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
221/2016. (X.04.) számú határozata
Tárgya: Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések jóváhagyása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A konyhatechnológiai terv munkarészek tervezésére Quartisse Tervező Bt 170.000 Ft + áfa
(engedélyezési terv) és 150.000 Ft + áfa (kiviteli terv készítés) ajánlatát elfogadja.
A tervezési munkák elvégzésére az ajánlattevőtől szerződés-tervezetet kell kérni.

1 oldal a 6 oldalból
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Határidő: 2016. október 05.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester

dr. Varga Tibor sk.
jegyző

224/2016. (X.04.) számú határozata
Tárgya: Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések jóváhagyása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A talajvizsgálati munkarészek elvégzésre Szántó Roland 130.000 Ft-os ajánlatát elfogadja.
A tervezési munkák elvégzésére az ajánlattevőtől szerződés-tervezetet kell kérni.
Határidő: 2016. október 05.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődével kapcsolatos szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Quartisse Tervezői Bt. vállalkozási szerződését jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. A
konyhatechnológiai munkák tervezési munkáira (engedélyezési terv és kiviteli terv) 350.000 Ft
+áfa pótelőirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező ALAP-GEO Kft. (Szántó Roland) Egyszerűsített vállalkozási szerződését jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
szerződés aláírására. A talajvizsgálati jelentés elkészítésére 130.000 Ft + áfa pótelőirányzatot
biztosít a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
A többlet előirányzatok átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor
javalatot kell tenni.
Határidő: szerződések aláírására 2016. november 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
13/2016
amely létrejött egyrészről az
Rétság Város Önkormányzata
székhely:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám:
bankszámlaszám:
mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő,
másrészről
név:
Quartisse Tervező Bt.
székhely:
1223 Budapest, Babarózsa köz 6/A.
adószám:
24471532-3-43
cégjegyzékszám:
01-06-513135
bankszámlaszáma:
11722003-20120492
mint vállalkozó (tervező) – a továbbiakban Vállalkozó –
között a mai napon, az alábbi feltételekkel, az 1.) pontban körülírt tervdokumentáció készítésére és műszaki ellenőrzésre:
1.) A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó (tervező) elvállalja a Rétság - Bölcsőde – 60 adagos főzőkonyha - konyhatechnológiai engedélyezési és kiviteli tervének (a továbbiakban tervek) elkészítését.
2.) Vállalkozó a terveket a szerződéskötés időpontjában érvényes és hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak, és Megrendelői - illetve esetleges Beruházói – egyeztetéseknek, utasításoknak
megfelelő műszaki tartalommal, és Megrendelő dokumentálási rendjének megfelelő formában köteles
elkészíteni, és átadni a Megrendelőnek.
Vállalkozó köteles a terveket olyan módon elkészíteni, hogy az a lehető leggazdaságosabb megvalósítást, kivitelezést biztosítsa.
A vállalkozói díj tartalmazza a következőket:
Engedélyezési terv:
-

egyeztetés a megrendelő képviselőjével
egyeztetés az Állategészségügy képviselőjével
technológiai engedélyezési terv
technológiai berendezéslista teljesítményadatokkal
technológiai leírást
műszaki adatszolgáltatás a szakági tervezőknek
árazott költségvetés kiírást.

Kiviteli terv
- konzultáció a megrendelő képviselőjével
- konzultáció a szakági tervezőkkel – építész, gépész, elektromos
- műszaki adatszolgáltatás a szakági tervezőknek
- technológiai kiviteli terv a csatlakozási pontok pontos helyével
- technológiai berendezéslista teljesítmény és csatlakozási adatokkal.
3.) A teljesítés helye – amennyiben a Szerződő Felek másban nem állapodnak meg - a Megrendelő
székhelye. Teljesítésnek az minősül, amennyiben Vállalkozó a terv a jelen szerződésben meghatározott
tartalommal, határidőre és példányszámban a Megrendelőnek átadja, a Megrendelő pedig a terveket
átveszi, és a Vállalkozó teljesítését igazolja.
4.) Vállalkozói díj összege a Szerződő Felek megállapodása alapján:
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Kiviteli terv:
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170.000.- Ft + ÁFA
150.000.- Ft + ÁFA

5.) A szerződés teljesítési határideje:
Engedélyezési

terv:
20

16. december 10.
Kiviteli terv:
20
17. március 31.
6.) Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetén a vállalkozói díj összegére vetített napi 0,5 %
késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Megrendelőnek.
7.) Vállalkozó a szerződés teljesítése után jogosult benyújtani számláját a Megrendelőnek. A számla benyújtásának jogalapja a szerződés teljesítését igazoló jegyzőkönyv.
Megrendelő az elfogadott számlaösszeget Vállalkozó bankszámlájára köteles átutalni 30 napon belül.
8.) Megrendelő a tervezés kiindulási alapjául szolgáló alapadatokat jelen szerződés aláírásával egy időben átadja Vállalkozónak. Vállalkozó köteles a tervezési részleteket a társtervezőkkel, a szakhatóságokkal a szükséges mértékig dokumentáltan egyeztetni.
Vállalkozó a tervek lényeges elemeit (úgymint költség, határidő, műszaki alapadattól való eltérés) érintő
módosításokat köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelezni, és vele egyeztetni.
9.) Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, egyeztetést, munkaközi tervismertetést
kérni, a Vállalkozó pedig köteles ezen igényeket teljes körűen teljesíteni, az egyeztetett időpontban és
helyen.
10.) A tervezési szerződés pénzügyi-műszaki tartalmát módosító, vagy a tervek alapadat szolgáltatástól
eltérő tartalmú elkészítésére vonatkozó felhatalmazást csak jelen szerződés aláírói adhatnak.
11.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok –
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. tv. - rendelkezései az
irányadók.
A jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2016. október 10.

….……………........................................……
Rétság Város Önkormányzata
megrendelő

……………………………………………….
Quartisse Tervező Bt.
vállalkozó
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EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.)

Megrendelő:

neve:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:

2.)

Vállalkozó:

neve:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
bank:

3.)

Munka tárgya:

4.)

Alapadat igény: helyszínrajz.

5.)

Szerződéses összeg:

Rétság Város Önkormányzata

2651 Rétság, Rákóczi út 20.
15735492-2-12
00-15-735492
ALAP-GEO Kft
2111 Szada, Liget u. 25.
14156465-2-13
13-09-164937
11742049-20044875
OTP Bank Nyrt.

Rétság, bölcsőde tervezéséhez szükséges talajvizsgálati jelentés készítése.

130.000 Ft + ÁFA = 165.100.- Ft

azaz: Százhatvanötezer-egyszáz.- Ft
6.)

Fizetés módja:

15 napos banki átutalással

7.)

Teljesítési határidő:

8.)

Teljesítés módja:

2016. november 14. (előteljesítés lehetséges)

Vállalkozó elkészíti fent nevezett területen létesítendő bölcsőde
tervezéséhez szükséges talajvizsgálati jelentést, geotechnikai
fúrásokat majd Megrendelő részére 1 példányt digitálisan (email) átad.
9.)

Egyéb megjegyzések:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerződés kettő eredeti példányban készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.
Szada, 2016. október 11.

Megrendelő

Vállalkozó
Szántó Roland, ügyvezető
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OPTIKAI GERINCHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE II.
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Key Telecom International Kft. a legmodernebb technikájú optikai gerinchálózatot kíván
Rétság városban lefektetni.
Az előkészítő munkák során már egyeztetett a képviselőkkel. Az egyeztetés lefolytatását és a
helyi szabályzataink áttekintését követően az előterjesztéshez csatolt nyomvonalterveket készítette el a vállalkozás.
A Key Telecom International Kft. munkatársai kérik a megküldött nyomvonaltervek véleményezését.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
179/2016. (VIII.26.) számú határozata
Tárgya: Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának előkészítése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az optikai gerinchálózat rekonstrukciójának előkészítéséről készített előterjesztést.
1 oldal a 2 oldalból

Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának el készítése
2016. 10.28-i Kt. ülésre

A Képviselő-testület a tervezett rekonstrukciós munkákat elviekben támogatja, a pontos, részletes terv ismeretében tudja a feltételeket meghatározni.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az optikai gerinchálózat rekonstrukciójának előkészítéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az előzetes nyomvonaltervet megismerte. A nyomvonallal, illetve a rekonstrukcióval kapcsolatban az alábbi elvárásokat fogalmazza meg:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az augusztus és szeptember havi üléseken kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy a pályázatokkal kapcsolatos szerződéseinket – kiemelten a tervezési munkarészekre – át kellene nézetni
közbeszerzési szakemberrel.
A szeptember havi ülésen állásfoglalásként fogalmazódott meg, hogy keressünk egy szakembert, aki írásban állásfoglalást ad. Az akkor becsült vállalkozási díj 100.000 Ft volt.
A döntést követően felvettem a kapcsolatot Szokolai László tanácsadóval. A már megkötött
szerződéseinket átnézte, és az előterjesztéshez mellékelt állásfoglalást adta. Jelenleg még
nem léptük át a közbeszerzési értékhatárt, de a jövőben a tervezői szerződéseknél már
fennáll a kockázata.
Szokolai úr megküldte a megbízási szerződés-tervezetet is, a vállalási ár 100.000 Ft + áfa.
Javaslom, hogy a közbeszerzési szabályzatunkat vizsgáljuk felül. A jelenlegi szabályzat a
már hatályon kívül helyezett közbeszerzési törvény szerinti előírásokat tartalmazza. A szabályzat elkészítésére kérem, hogy jelöljünk meg tanácsadókat, akiktől árajánlatot kérhetünk.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

2016. szeptember havi ülésen megfogalmazott állásfoglalás
1 oldal a 3 oldalból

Közbeszerzésekkel kapcsolatos el készít
ülésre

döntések meghozatala

2016. 10. 28. -i Kt.

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat

I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a már 2016. évben megkötött
tervezői szerződések közbeszerzési kötelezettség miatti szakértéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, Szokolai László közbeszerző szakvéleményét, mely szerint a már megkötött szerződések összevonást követő értéke nem lépi át a közbeszerzési értékhatárt, de a jövőben megkötendő tervezői szerződéseknél már fennáll a közbeszerzési értékhatár átlépésének kockázata.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződést aláírására. A vállalási ár 100.000 Ft + áfa
összegét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: szerződés aláírására azonnal, majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a már 2016. évben megkötött
tervezői szerződések közbeszerzési kötelezettség miatti szakértéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a folyamatban lévő pályázatok előkészítéseként aktualizálni kívánja az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát. A szabályzat elkészítésére az alábbi közbeszerzőktől/közbeszerzést végző vállalkozásoktól ajánlatot kell kérni.
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Közbeszerzésekkel kapcsolatos el készít
ülésre

döntések meghozatala

2016. 10. 28. -i Kt.

1.) ……………………………………..
2.) ……………………………………..
3.) ……………………………………..
Az árajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a beérkezést követő ülésen dönt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
BÁNK ÉS TOLMÁCS KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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.
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. október 11-én Bánk és Tolmács községek polgármesterei tájékoztatást tartottak a
szennyvízhálózatuk fejlesztésével kapcsolatos terveikről.
A szakértői anyag elkészítéséhez kérik a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását, valamint a
sikeres előkészítő munka befejezését követően a beruházás támogatásáról szóló szándéknyilatkozat megadását.
A tanulmányokkal kapcsolatos költségeket és az ügyintézést a két szomszédos település vállalja.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

1 oldal a 2 oldalból

Bánk és Tolmács községek önkormányzatainak kérelme

2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bánk Község Önkormányzatának és Tolmács Község Önkormányzatának kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület előzetes hozzájárulását adja a szennyvízelvezetés és tisztítás korszerűsítéséhez készítendő agglomeráció felülvizsgálati szakértői anyag elkészítéséhez. Tudomásul
veszi, hogy a szakértői anyag költségét és az ezzel kapcsolatos ügyintézés a kérelmező önkormányzatokat terheli.
Határidő: értesítésre 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Varga Nándorné
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme költségvetés módosításról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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!

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi
út 26.), kéri a Képviselő-testületet vezetőjét az intézmény költségvetés módosítása miatt az RTV részére. Egy új videókamera megvásárlására van szükség, ami a költségvetésben betervezésre nem került, de szükség van rá. A TV költségvetésénél a 083050
COFOG szám alatt az alábbi átcsoportosításra lenne szükség a kamera megvásárlásához, melynél az alábbi költségvetési tételekből kérnénk levonni az alant felsorolt összegeket:
0531261
053341
0533791
Összesen:
053511 ÁFA összege

100.000,- Ft
100.000,- Ft
210.000,- Ft
410.000,- Ft
110.700,- Ft

Ezeket az összegeket kérnénk átvezetni az új videókamera megvásárlása érdekében.
Számítógépünk már képes a legújabb HD minőségű adás leadására, az új kamera beszerzése létfontosságú ehhez. Az RKSZ által beígért rendszerhez még nem kaptuk
meg a megfelelő adástovábbító készüléket, melynek megrendelését a Képviselőtestület támogatta, mely ugyanezt a célt szolgálja, hogy az adás a továbbiakban HD
minőségben legyen sugározható.
A felhalmozási kiadásra többletelőirányzatot nem kérünk, csupán átcsoportosítási lehetőséget.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 17.
Varga Nándorné
ig.h.

1 oldal a 2 oldalból

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VI.24.) HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról készített kérelmét. A Képviselő-testület
hozzájárul, hogy a 083050 COFOGon belül a dologi kiadások terhére 410.000,- FT +ÁFA öszszeg átcsoportosításra kerüljön a felhalmozási kiadásokra. Az átcsoportosított felhalmozási kiadás 1 db HD minőségű videókamera beszerzésére fordítható. Az előirányzat átcsoportosítására a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról készített kérelmét. A Képviselő-testület
nem járul hozzá, hogy a 083050 COFOGon belül a dologi kiadások terhére 410.000,- FT +ÁFA
összeg átcsoportosításra kerüljön a felhalmozási kiadásokra.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
DÖNTÉS KÖZKIFOLYÓKRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű nyilvántartása alapján Rétságon több olyan közkút van,
melynek 2016. évi I. félévi fogyasztása nem érte el az 5 m3-t. A szolgáltató javasolja a közkutak
megszüntetését, vagy ideiglenes üzemen kívül helyezését.
A szolgáltató által megszüntetésre, üzemen kívül helyezésre javasolt közkutak:
- Kossuth u. 26. szám előtti közkifolyó,
- Köztársaság u. 15. szám előtti közkifolyó
- Köztemetőben lévő közkifolyó (bár ott a fogyasztás meghaladta az 5 m3-t)
- Nagyparkolóban lévő közkifolyó
- Rákóczi út 54. szám előtti közkifolyó
- Vasútház utcában lévő közkifolyó.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (10) bekezdése alapján:
A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben a lakóhelytől számítottan
legfeljebb 150 méter, közterületen megteendő távolságon belül elérhető.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 22. pontja szerint: „közműves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül, közterületen a közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található;”
A jogszabályi elvárásnak eleget téve nem támogatható a Kossuth u. 26. szám előtti és a Köztársaság u. 15. szám előtti közkifolyó akár ideiglenes megszűntetése sem.
A köztemetőben lévő közkút lezárása – tekintettel a tavasztól őszig tartó fogyasztásra, valamint
a ravatalozó takarítására semmiképp nem támogatható.
A nagyparkolóban lévő közkifolyót az önkormányzat is használja a nyári időszakban locsolásra.
Továbbá a városunkban hosszabb autó utat megtevők pihenéskor tudják használni a közkutat.
Rákóczi út 54. szám előtti ingatlan előtt nyomós közkút nincs, kizárólag tűzivíz vételére alkalmas a közkifolyó.

1 oldal a 2 oldalból

Döntés közkifolyókról

2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

A Vasutasház utcában lévő közkifolyónak lakosságot ellátó szerepe nincs, nyomós közkút található a helyszínen.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Fentiekben bemutatva

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közkifolyók megszüntetésének, üzemen kívül helyezésének lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem kívánja megszüntetni, üzemen kívül helyezni a
- Kossuth u. 26. szám előtti,
- Köztársaság u. 15. szám előtti,
- Köztemetőben lévő,
- Nagyparkolóban lévő
- ……………………………
- ……………………………
közkifolyókat.
A Képviselő-testület a ……………………………. (közkifolyó helye) megszüntetését kéri.
A Képviselő-testület a ……………………………. (közkifolyó helye) üzemen kívül helyezését
kéri.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Vállalkozási szerződés jóváhagyása (sírhely kimérésre)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 Képviselő-testület 2015. év végén döntött arról, hogy a temetőben 10 db egyszemélyes és 10
db kétszemélyes sírhely kimérését engedélyezi. A kimérések jelzésére – az ülésen megfogalmazott kérésnek megfelelően – 1,5 m-es karók szolgálnának.
Az árajánlat és a szerződéstervezet néhány hete megérkezett, melyet jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesztek.
Mivel a 2016. évi költségvetés tartalmaz 100 eFt szolgáltatási díjat, mely teljes egészében rendelkezésre áll, a munka fedezete biztosított.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. október 10.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Vállalkozási szerz dés jóváhagyása
ülésre

2016. 10. 28-i Kt.

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

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dombai Gábor földmérő a köztemetőben sírhelykijelölésekre adott árajánlatáról és benyújtott vállalkozási szerződéstervezetéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az árajánlatot elfogadja, a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Dombai Gábor
Földmérő Mérnök
Tel.: 20-5552210
email:dombaigabor62@gmail.com

Szám: ÁRJ-2/2016

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u.20

ÁRAJÁNLAT
Rétság város köztemetőjében a PARCELLA KIOSZTÁSI TERV figyelembevételével 10 db
egyes és 10 db kettes sírhely kitűzése, és a természetben fakaróval (3x3x1.50 cm) való
megjelölésére vonatkozó árajánlatomat az alábbiakban megteszem:

A munka vállalási díja: 86.000 ft. (bruttó- nem ÁFÁS)

Vállalási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 25 napon belül.

Érsekvadkert, 2016. augusztus 7.
Üdvözlettel:

Készítette:
………………………………….
Dombai Gábor

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata,2651
Rétság, Rákóczi u.20 mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő
másrészről Dombai Gábor Földmérő Mérnök 2659 Érsekvadkert, hunyadi út 27. mint
vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között.
A szerződés tárgya:
Rétság város köztemetőjében a PARCELLA KIOSZTÁSI TERV figyelembevételével 10 db
egyes és 10 db kettes sírhely kitűzése, és a természetben fakaróval (3x3x1.50 cm) való
megjelölése.
Vállalkozás tárgya:
1/ Munka elvégzésének időpontja: A megrendelés visszaigazolásától számított 25 napon
belül.
2/ Vállalkozás díja: az ARJ-2/2016 sz-ú árajánlat alapján 86.000 ft , melynek rendezése a
teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 15 napon belül történik
átutalással.
3/ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik.
Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a
balassagyarmati Városi Bíróság illetékességét jelölik meg.
4/ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!

Rétság, 2016. ………………. hó ………. nap

………………………….............
Megrendelő

………………………………….
Vállalkozó

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI PROGRAM ÉS TERV ELFOGADÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 2016. évre elfogadott munkaterv alapján belső ellenőrünk elkészítette a 2017. évi ellenőrzési
tervezetét, melyet az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
254/2015. (XII.18.) számú határozata
Tárgya: 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kontroll Plussz Bt. 2016 évi
megbízási szerződését és a Rétság Város Önkormányzat szervei és intézményei belső ellenőrzési program és terv előterjesztését.
Rétság Város Önkormányzata a 2016. évi belső ellenzési programját az alábbiak szerint elfogadja:
2016. I- negyed év:

• A 2016. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése
• A 2015. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése
2016. II. negyedév

• Bevételi előirányzatok alakulása, térítési díjak beszedése, megállapodások
1 oldal a 3 oldalból
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ellen rzési program és terv elfogadása
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• Adók, köztartozások behajtásának ellenőrzése
2016. III. negyedév

• A közbeszerzési tevékenység vizsgálata
• Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása
2016. IV. negyedév

• Az eszközbeszerzések összhangja a költségvetéssel
• Analitikus nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációk ellenőrzése
során a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a vizsgálatokat
lebonyolítani.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező
belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a 2016.
évre vonatkozó belső ellenőri Megbízási szerződést aláírja.
A belső ellenőrzés költségeit a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet.
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Város Önkormányzat
szervei és intézményei belső ellenőrzési program és terv előterjesztését.
Rétság Város Önkormányzata a 2017. évi belső ellenőrzési programját az alábbiak szerint elfogadja:
2017. évi Belső Ellenőrzési Terv
I. negyed év
•
•
II.

A 2017. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése.
Kötelezettségvállalások szabályszerűsége, dokumentálása, nyilvántartása. A Polgármesteri Hivatalnál és intézményeknél.
negyed év
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• A pénzkezelés ellenőrzése valamennyi intézménynél, előre be nem jelentett időpontban.
•

III.

A zárszámadás ellenőrzése, a beszámoló előterjesztése

negyed év
•
•

A kiadási előirányzatok felhasználása, a számviteli fegyelem betartásának ellenőrzése a
Polgármesteri Hivatalnál.
Bérelőirányzatok felhasználása, létszámalakulás ellenőrzése

IV. negyed év
•
•

A közbeszerzési tevékenység vizsgálata a Polgármesteri Hivatalnál.
A céljellegű támogatások vizsgálata, elszámolása a Polgármesteri Hivatalnál.

Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációk ellenőrzése
során a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a vizsgálatokat
lebonyolítani.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztés
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek
2017. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadására

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Belső Ellenőrzési
Programot kell készíteni, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival
– meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési célokat.
A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed az önkormányzatra és az általa irányított
költségvetési szervekre.
A belső ellenőrzési tevékenység módszertani útmutatója az államháztartásért
felelős miniszter által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta alapján
kidolgozott Rétság Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve.
A belső ellenőrzés és a vezetés feladata annak vizsgálata, hogy a működtetett
kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e
a követelményrendszernek.
Az ellenőrzés hatóköre kiterjed mind a jogszabályok, mind a felhatalmazás és a
saját hatáskörben helyileg kiadott szabályzatok, irányelvek, eljárások
betartásának ellenőrzésére.
A belső ellenőrzési feladatellátás hátteréül szolgáló munkafeltételeket a Jegyző
biztosítja. Biztosítani kell a belső ellenőrzés feladataival kapcsolatos informatikai
támogatottságot, a szükséges joganyagokhoz való hozzáférést, az eszközök
használatát.
A 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv.
Az Önkormányzatnál évente vizsgálni kell a közbeszerzési tevékenység
szabályszerűségét a támogatások (különös tekintettel az Európai Uniós)
felhasználását és elszámolását.

A magas kockázati kitettség miatt minden évben szükséges ellenőrizni a kiadási
előirányzatok felhasználását.
A bevételi előirányzatok teljesítésének és a pénzkezelésnek, valamint a
vagyongazdálkodás ellenőrzésére legalább 2 évente kell sort keríteni.

2017. évi Belső Ellenőrzési Terv
I. negyed év
 A 2017. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése.
 Kötelezettségvállalások szabályszerűsége, dokumentálása, nyilvántartása.
A Polgármesteri Hivatalnál és intézményeknél.
II.

negyed év
 A pénzkezelés ellenőrzése valamennyi intézménynél, előre be nem
jelentett időpontban.


III.

A zárszámadás ellenőrzése, a beszámoló előterjesztése

negyed év


A kiadási előirányzatok felhasználása, a számviteli fegyelem betartásának
ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál.



Bérelőirányzatok felhasználása, létszámalakulás ellenőrzése

IV.

negyed év

 A közbeszerzési tevékenység vizsgálata a Polgármesteri Hivatalnál.


A céljellegű támogatások vizsgálata, elszámolása a Polgármesteri
Hivatalnál.

Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációk
készítéséhez a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján
kell a vizsgálatokat lebonyolítani.
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Rétság, 2016. október 10.

Összeállította:
Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária
belső ellenőr

3

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2017. ÉVI FÖLDHASZONBÉR MEGÁLLAPÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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!
Vagyonrendeletünk 17.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat minden év november 30. napig dönt a haszonbérleti díjak mértékéről. A haszonbérleti díjak megállapítása az elmúlt időszakban az egyéb bérlemények díjával egyenlő arányban változott. Bérleti díjat a Képviselőtestület három év óta nem emelt.
Jelenleg alkalmazott mérték:
- külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési ágú területek bérleti díja
3,50 Ft/m2/év,
- belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díja 23,20 Ft/m2/év.
A KSH adatai alapján a 2015. évi infláció 0,99 % volt. A mértékváltozás a bérleti díjak esetében
az igen alacsony infláció miatt nem is került tárgyalásra.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 13.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján – 2014. január 01.napjától a külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó
művelési ágú területek bérleti díját 3,50 Ft/m2/év, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díját 23,20 Ft/m2/év mértékben állapítja meg.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

1 oldal a 2 oldalból
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2015. (XI.20.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján – felülvizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2016. évre alkalmazandó mértékét.
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban megállapított földhaszonbérleti
díjakat nem módosítja.
Felelős: ---Határidő: folyamatos

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (X.28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján – felülvizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2017. évre alkalmazandó mértékét.
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban megállapított földhaszonbérleti
díjakat nem módosítja.
Felelős: ---Határidő: folyamatos

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit
SNI gyermek ellátása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28.-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!
Óvodánkban ebben a nevelési évben a Nógrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátását kell megfelelő szakemberrel biztosítani. A kisgyermek védőnői javaslatra az óvoda megkezdése előtt korai gondozásban részesült, melynek ellátását Szabóné Antalics Nóra végezte.
Szeretnénk, ha a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése érdekében továbbra is a
gyermek által már megismert és elfogadott pedagógus végezhetné a fejlesztési feladatokat.
Az SNI-s gyermek ellátása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzájárulását, az
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést megkötéséhez.
Rétság, 2016. október 11.
Vincéné Szunyogh Judit
óvodavezető

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása:3. Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény:
8. § (3)20 Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a
sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.
47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
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SNI gyermek ellátása
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bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak
szerint kell biztosítani.
(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelésioktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a
gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet.
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(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek
szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus)
foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztő
neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak
szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktoróvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai nevelését,
oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni. A
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek,
tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.
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(6) A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen
meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelésioktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja
el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely
helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel
érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.
(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos
nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három
gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai
nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben
148
a) a sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, ha
aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényből
eredő hátrány csökkentése,
ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és pedagógiai
célú habilitáció, rehabilitáció, valamint
ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik,
b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség
kell,
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ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből
eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus is.
(10)149 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata.
(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség
Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt,
jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki
a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is.

4. Határozati javaslat:
A változat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek gyógypedagógiai fejlesztésének saját költségvetés terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság véleménye alapján szükséges, heti
egy óra gyógypedagógiai ellátás saját költségvetés terhére, megbízási szerződés keretében
kerüljön biztosításra.
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést Szabóné Antalics Nóra gyógypedagógussal, 2016. november 01től 2017. május 31-ig terjedő időre, heti egy órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse.
Határidő: szerződés kötésre 2016. november
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek gyógypedagógiai fejlesztésének saját költségvetés terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület nem járul hozzá a gyógypedagógiai ellátás megbízási szerződéssel történő
biztosításához.
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
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 előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
A RÉTSÁG 415/1/A 12-17 HSZ-Ú IRODÁKRA ÉRTÉKBECSLÉS MEGRENDELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának megalakulása óta többször is
szóba került az egyúttal a Polgármesteri Hivatalnak is helyet adó Rétság, Rákóczi út 20-22.
számú épület tulajdonviszonyainak áttekintése, illetve a tulajdonviszonyok lehetséges profil tisztítása. Az épületben tulajdonosként Rétság Város Önkormányzata, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, illetve 6 helyrajzi számon magántulajdonok vannak bejegyezve.
Az egyeztető tárgyalásokon többször elhangzott, hogy az erősen elhasználódott épület felújítására a fent említett vegyes tulajdonviszonyokkal pályázni nem lehet. Pályázati támogatást csak
állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lehet igénybe venni.
Ahhoz, hogy a tárgyalások kimozduljanak a holtpontról a 415/1/A 12-17 hrsz-ú irodákra javaslom értékbecslés megrendelését az OTP Jelzálogbanktól. Megelőzendő árajánlat, illetve megállapodás tervezetet kell kérni az OTP Jelzálogbanktól.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 20.
Mezőfi Zoltán s.k.
alpolgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Egyeztető tárgyalás a Kormányhivatallal
Egyeztető tárgyalás a Kormányhivatallal és a magántulajdonosokkal (2015. augusztus 06.)
1 oldal a 2 oldalból

A Rétság 415/1/A 12-17 hrsz-ú irodákra értékbecslés megrendelésének lehet sége

2016. 10. 28-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 415/1/A 12-17 hrsz-ú
irodákra értékbecslés megrendelésének lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a jövőbeni pályázati lehetőségek előkészítése miatt megrendeli az OTP
Jelzálogbanktól a Rétság 415/1/A 12-17 hrsz-ú irodákra a határozat mellékletét képező épületalaprajzon megjelölt irodák értékbecslését.
Az értékbecslés megrendeléséhez szükséges tulajdoni lapok és térképvázlatok költségét a
Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 Nógrád Megyei Kormányhivatallal üzemeltetési megállapodást kötöttünk a 2013. január 1.
naptól létrejött járási hivatalok miatti közös épülethasználatról. Az alapmegállapodás egy alkalommal kiegészítésre egy alkalommal módosításra került.
A Kormányablakok kialakítását követően szükségessé vált a felülvizsgálat.
Az új megállapodás egy helyen tartalmaz jelentős eltérést az előzőhöz képest: a Járási Hivatal
önálló elektromosáram mérőt szereltetett be, így az elfogyasztott villamosenergia nem kerül
megosztásra.
Az új tervezetből kimaradnak a már nem aktuális rendelkezések, távközlési szolgáltatások, informatikai költségek
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Üzemeltetési megállapodás jóváhagyása

2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

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

a mellékletként becsatolt megállapodások

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötendő Üzemeltetési megállapodásról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Üzemeltetési megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Iktatószám: NO-B/08/

-

/2016.

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
Név: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 15451615-2-12
Számlaszáma: 11741031-15735492
Tel.: 06-35/550 100
Fax.: 06-35/350 712
Képviseli dr. Varga Tibor jegyző, mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)
másrészről:
Név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.
Adószám: 15789343-2-12
Számlaszáma: 10037005-00299547-00000000
Tel.: 06-32/620-702
Fax.: 06-32/620-713
képviseli dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, mint Használó (a továbbiakban: Használó)
együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. ELŐZMÉNY
1. Felek rögzítik, hogy a 2013. január 1-én létrejövő járási hivatalok kialakításához 2012. október
26. napján megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, melynek IV/2. pontja
szerint Használó köteles viselni az általa használt ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű
használatával összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és
javítási költségeket. A Megállapodás IV/1.1. pontja szerint az ingatlan fenntartásával,
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségeket a kizárólagosan használt
ingatlanok esetében Használó viseli, a közösen használt ingatlanok esetében Felek közösen
viselik az általuk közösen meghatározott megosztás szerint, melynek érdekében 2013. január
31-ig ingatlanonkénti bontásban a költségek megosztása tárgyában külön megállapodást (a
továbbiakban: Üzemeltetési megállapodás) kötnek. Felek a hivatkozott megállapodást közös
megegyezéssel módosítják és az alábbi egységes szerkezetbe foglalva fogadják el.
II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA
2. Az Üzemeltetési megállapodás célja a járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok
ellátását biztosító, a Használó használatában lévő önkormányzati vagyon rendeltetésszerű
használatával összefüggő üzemeltetési költségek megosztása, és megtérítésének
szabályozása.
III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
3. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás alapján 415/2/A hrsz. alatt felvett, természetben a
Rétság, Rákóczi út 20. sz. alatti és a 415/1/A hrsz. alatt felvett, természetben a Rétság,
Rákóczi út 22. sz. alatti ingatlan a Felek közös használatába került a Megállapodás mellékletét
képező alaprajz szerint. Az ingatlan nettó alapterülete 1971,87 m2, melyből az Üzemeltető
vagyonkezelésében lévő területből a Használó kizárólagos használatába átadott nettó
alapterület 333,22 m2. Így az ingatlan összterületéből az Üzemeltető által használt terület
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947,04 m2, a Használó által használt terület 748,12 m2. A Felek által közösen használt területek
nagysága 149,91 m2. Az épületben elhelyezett kormányhivatali alkalmazottak száma 35 fő.
4. Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetési megállapodás 4. pontja alatti ingatlan
üzemeltetését az Önkormányzat (Üzemeltető) látja el.
5. Az üzemeltetési költségeknek a Használót terhelő részét a szolgáltatók felé Üzemeltető
megelőlegezi, melyet Használó Üzemeltető részére a jelen megállapodásban szabályozott
módon köteles megfizetni.
IV. A HASZNÁLÓ ÁLTAL MEGFIZETENDŐ ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI
KÖLTSÉGEK KÖRE ÉS MEGOSZTÁSA
6.1.

Hulladékszállítás:
A hulladék elszállításáról az Üzemeltető nem gondoskodik, arra a Használó köteles a
szolgáltatóval szerződést kötni.

6.2.

Víz-és csatornadíj:
A DMRV Zrt -vel kötött szerződés szerint a szolgáltató a felhasznált víz mennyisége után
számláz. A beérkezett számla költségének megosztása létszámok arányában történik, mely
alapján a Használó a költségek 68 %-át köteles megfizetni.

6.3.

Villamos energia szolgáltatás:
Az ingatlanban a Felek által használt területek külön-külön történő fogyasztás mérése
megoldott, mely alapján a Felek saját fogyasztásuk díját fizetik.

6.4.

Gázenergia szolgáltatás:
A Tigáz Zrt. szerződés alapján átalány szerint számláz az Üzemeltető felé. A
területhasználat szerinti megosztás szerint Használót a beérkezett számla költségének 44
%-a terheli.

6.5.

Kormányhivatal által használt területek takarítása:
Felek rögzítik, hogy mind a Használó, mind pedig az Üzemeltető külön gondoskodik az
általa használt terület takarításáról.
A közös használatú területek közül a 415/2/A hrsz. alatti épületrészben található területek
takarításáról az Üzemeltető, míg a 415/1/A hrsz. alatti épületrészben található területek
takarításáról a Használó gondoskodik.

6.6.

Biztosítási díjak
Felek rögzítik, hogy mind a Használó, mind pedig az Üzemeltető külön gondoskodik az
általa használt terület és az ingóságok biztosításáról.

6.7.

Eseti, egyéb üzemeltetési, szerződésen kívüli javítási költségek
Az épület folyamatos állagmegóvásához, szinten tartásához szükséges eseti, egyéb
üzemeltetési, szerződésen kívüli javítási munkák elvégzéséről (pl. dugulás elhárítás,
tetőszerkezet javítás, vízvezeték rendszer, csatornahálózat, villanyszerelés, stb.) – ide nem
értve az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb hibák javítását - az
Üzemeltető gondoskodik. A költségek a használt terület szerinti megosztás alapján 44 %ban a Használót, 56 %-ban az Üzemeltetőt terhelik.
A közös fűtési rendszer napi ellenőrzési munkáihoz Használó havi költségátalányt fizet,
melynek összege nettó 13.000 Ft/hó.

6.8.

Karbantartási, javítási munkák
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Az időszakos karbantartási, felújítási költségeket (kazán ellenőrzési díj, stb) Felek a
használt terület szerinti megosztás alapján 44 %-ban a Használó, 56 %-ban az Üzemeltető
fizeti.
Üzemeltető a jelentősebb költségkihatással járó karbantartási felújítási munkákról – vis
major helyzet kivételével – előzetesen, írásban (e-mail-ban) tájékoztatja Használót.
Felek az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb javítási munkák alatt az
alábbiakat határozzák meg: festés, mázolás, burkolatok, nyílászárók karbantartása,
villamos és gépészeti berendezések, szerelvények javítása.
Az előzőekben felsoroltakon kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások,
felújítások, rekonstrukciók elvégzése és költségeinek viselése annak a félnek a
kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki
azt szükségesnek tartja.
Felek megállapodnak, hogy a Használó az épületen felújítási, beruházási munkálatokat
csak az Üzemeltető, mint tulajdonos hozzájárulásával végezhet, a Felek kölcsönös
megállapodása alapján. A Felek rögzítik, hogy a tárgyi ingatlanokon a Használó által
végzett beruházások, felújítások tulajdoni igényt nem keletkeztetnek.
Felek rögzítik, hogy a Használó által kizárólagosan használt helyiségek javítási,
karbantartási munkálatait, berendezéseinek cseréjét a Használó végzi, és viseli annak
költségeit.
V. A HASZNÁLÓ ÁLTAL MEGFIZETENDŐ ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI
KÖLTSÉGEK TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

7. Felek megállapodnak, hogy Üzemeltető a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a 2013.
január 1. napját követő teljesítési időszakra vonatkozó üzemeltetési költségeket számlázhatja
tovább Használó részére az alábbiak szerint:
7.1. Az Üzemeltető az adott hónapra vonatkozóan a Használó részére végzett üzemeltetési
tevékenységekről számlát bocsát ki, mely valamennyi elvégzett és általa már
kiegyenlített szolgáltatást tartalmazza. Az Üzemeltető a számlát, illetve az annak
alapjául szolgáló dokumentumokat a számla beérkezése után azonnal eljuttatja a
Használó részére (számlázási cím: Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarján,
Zemlinszky Rezső út 9.). A számla ellenértékét a kézhezvételtől számított 15. napon
belül átutalással kell teljesíteni a Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Otp
Banknál vezetett 11741031-15735492 számú bankszámlájára.
7.2. A hatályban lévő szerződések lényeges tartalmi elemeinek módosításáról és új
szerződések megkötéséről az Üzemeltető előzetesen egyeztet a Használó mindenkori
vezetőjével, vagy az általa megbízott kormánytisztviselővel, továbbá a szerződés
megkötésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja Használót.
VI. MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA

8. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. A
Megállapodást Felek kizárólag közös megegyezéssel szüntethetik meg akként, hogy az
üzemeltetési kérdésekről új megállapodásban rendelkeznek. A Megállapodás kizárólag abban
az esetben szűnik meg, ha Használónak az ingatlan ingyenes használatára vonatkozó jogcíme
megszűnik.
9. A Megállapodás kizárólag írásban, és – a szerződés megszüntetéséhez hasonlóan - kizárólag
a Felek közös megegyezésével módosítható.
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V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. Felek kijelentik, hogy az eredeti, 2013. augusztus 21. napján kelt megállapodás jelen
megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti. Jelen megállapodás az aláírás napján lép
hatályba és határozatlan időre szól. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt tartalom
2016. május 1-jén lépett hatályba.
11. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással
együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak.
Felek az üzemeltetési kérdésekben az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki:
Üzemeltető részéről: dr. Varga Tibor jegyző, 35/550-100, jegyzo@retsag.hu
Használó részéről: Dudás György hivatalvezető, 35/550-016, jh.retsag@nograd.gov.hu

12. Felek megállapodnak, hogy a vetítési arányszámokat minden év december 15. napjáig
aktualizálhatják a másik félhez intézett írásbeli megkeresés alapján. Amennyiben felek az
itt megadott időpontig a megváltozott arányok miatt egymást nem keresik meg, úgy a
következő évben is az itt meghatározottak szerint viselik a költségeket.
13. Felek kijelentik, hogy a közöttük az épület üzemeltetése során felmerült vitás kérdések
megoldása érdekében elsődlegesnek az egymás közötti tárgyalást tekintik. A tárgyalások
sikertelensége esetén a Felek a jogvita rendezése érdekében a pertárgy értéktől függően a Pp.
illetékességi szabályai szerinti bírósághoz fordulnak.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
az irányadóak.
15. Jelen megállapodás 4 számozott oldalból és 1 db mellékletből áll, 6 eredeti példányban
készült, melyből Üzemeltetőt és Használót 3-3 példány illeti meg.
16. Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Rétság, 2016.

Salgótarján, 2016.

Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott
Nógrád Megyei Kormányhivatal

dr. Varga Tibor

jegyző
Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Ellenjegyzés
Fodor Rita Mária
Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető

Csukáné Kaposvári Judit
pénzügyi főosztályvezető

Hegedűsné Dr. Pál Judit
jogtanácsos
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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: Hesz Ildikó
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 a 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében kiegészítette 43/1999. ( III.3.) Korm. rendeletének 73/L. §-át, amely garantálja a védőnők béremelésének egységes értelmezését és
kivitelezését.
Az OEP a védőnők béremelésére szánt, 2016. január 1-től járó pluszforrást, 2016. július végén
egy összegben utalta el az önkormányzatnak, ugyanakkor szeptember 1-től a finanszírozási
díjakat megemelte.
A védőnők béremelése tehát két részre bontható:
• az eddig egy összegben elutalt pluszforrást (visszamenőleges hatállyal folyósított nagy
összegűt) egy összegben kell kifizetni a jogszabály szövege szerint, legkésőbb a védőnő szeptember hónapra járó díjazásának kifizetésével egyidejűleg.
• a további „pluszforrás” vagyis a finanszírozási díjak különbözete pedig folyamatosan jár,
legelőször a 2016 szeptemberi díjazással egyidejűleg. ( A változás az, hogy a havi
pontérték megemelkedik.)
A kormányrendelet mindkét paragrafusa az önkormányzat részére kötelezően végrehajtandó.
A kormányrendelet életbe lépése miatt a védőnők állami szintű béremelése 2016. év végéig
átlagosan eléri az I. körzet esetében a 39,12%-ot, a II. körzet esetében a 23,54%-ot.
Az előterjesztés készítése - a kötelező végrehajtás miatt - tájékoztató jellegű a Képviselőtestület részére, de megjegyzendő, hogy a Képviselő-testület 160/2016. (VII.12.) számú határozata, -amely rendelkezik az önkormányzati bérkompenzáció lehetőségéről- kimondja, hogy csak
azok a munkavállalók jogosultak a kompenzációra, akik „ az elmúlt három évben jelentős, öszszesen legalább 30%-os állami béremelésben nem részesült”-ek, így az esetleges jövőbeni
kompenzáció tervezésénél figyelembe kell venni a 2016-ban megemelt védőnői bért.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a védőnői finanszírozás ügyében készített előterjeszt megtárgyalni szíveskedjen.

.
1 oldal a 3 oldalból

………………………………….

2016. október 28-i ülésére

Rétság, 2016. szeptember 28.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

362/2013. (X.11.) Korrm. rendelet ( az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról)
40/2014. (II.24.) Korm. rendelet rendelkezése alapján 82/2014. (IV.18.) számú KT határozata
274/2015. ((XII.18.) számú KT határozat
160/2016. (VII.12.) számú KT határozat ( Önkormányzati kompenzáció lehetősége)

3. Jogszabályi háttér:
•
•

258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/L. §sal egészül ki:
„76/L. § (1) A védőnői szolgáltató a 2016. szeptember hónapra és a 2016. július hónapra
járó finanszírozási díjak különbözetének összegét - ide nem értve a 2016. január 1-je és
2016. augusztus 31-e közötti időszakra az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően utalványozott összeget köteles a szolgáltatónál védőnői szolgálatot ellátó védőnők havi díjazásának - a 2016. július havi díjazásuk
arányában történő - megemelésére fordítani, első alkalommal a 2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg.
(2) A védőnői szolgáltató a 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra
az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
utalványozott összeget köteles - a 2016. július havi díjazásuk arányában - a szolgáltatónál védőnői szolgálatot ellátó védőnők egyszeri kiegészítő díjazására fordítani, amit legkésőbb a 2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg kell kifizetni a védőnők
részére.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2
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•

•

•
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A 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletet módosító 224/2016. (VII.28.) Korm. rendelet szerint
az OEP leutalt Rétság Város Önkormányzatának 2016. január 1. és július 31. közötti
időszakra egyszeri visszamenőlegesen a védőnői szolgálat részére kifizetendő 419.100
Ft-ot.
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
21. § (10)177 Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre
álló előirányzatnak az ellátandók összesített pontszámával történő osztásával havonta
kerül kiszámításra azzal, hogy az előirányzatból előzőleg le kell vonni a (11) bekezdés
szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 500 Ft lehet.
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
76/E. § (2) A 14. § (4a) és (4b) bekezdése, a 21. § (4) és (11) bekezdése, a 76/A. §
(3) és (4) bekezdése, valamint a 76/D. § (3) és (4) bekezdése szerint a szakdolgozót
közvetlenül megillető díjazás a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

•

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnők finanszírozásának
kötelező kifizetésére készített előterjesztést és azt jóváhagyja.

Határidő: 2016.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor s.k.
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: Hesz Ildikó
előterjeszti: Dr. Varga Tibor
Engedély kérése új álláshely kialakítására
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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!
Többszöri alkalommal fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a napi munka segítése érdekében a Polgármesteri Hivatalban 1 fő többletlétszámot biztosítani szíveskedjen. A kialakítani kívánt munkakör a műszaki ügyintéző feladatkör lenne.
A műszaki ügyekben érkező feladatok ellátása napi szinten problémát okoz, belső feladatátcsoportosítással a beérkező feladat mennyiségének ellátása nem megoldott.
Jelenleg a műszaki ügyintézői feladatkörbe csoportosítható munkákat megfelelő végzettségű ügyintézőre nem tudom bízni.
Az építésügyi és az építésfelügyleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése kimondja,
hogy az építésügyi hatóságnak legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt kell foglalkoztatnia. A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az építésügyi hatósági köztisztviselő
kizárólag építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el, vagyis az építésügyi hatóságon dolgozó 2 fő ügyintéző egyéb műszaki ügyekkel történő megbízása jogszabálysértő.
Az előző Képviselő-testületi ülés óta tovább romlott a helyzet, mivel a jegyző általános helyettesítésével megbízott kolléganő 2016.10.18-án lemondott a helyettesítésről, de a jegyző a lemondást
még nem fogadta el.
Jelenleg is vannak olyan műszakiügyek, melyek ügyintézése amiatt tolódik, mert nincs megfelelő
szakértelemmel bíró ügyintéző a hivatalban. Ilyenek: 32 ha-os terület belterületbe vonásával kapcsolatos ügyintézés, településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos ügyintézés, szakhatósági megkeresések, lakossági megkeresések.
Az előterjesztés mellékleteként csatolt munkaköri leírásban rögzített feladatokat látná el a műszaki
ügyintéző.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 18.
dr. Varga Tibor s.k.
jegyző
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
•
•
•
•
•

a 2015. október 30,-i előterjesztés,
a 2016. február 26.-i költségvetési előterjesztés,
a 2016. május 27.-i előterjesztés,
a 2016. június 24-i előterjesztés (Beszámoló a hivatal munkájáról),
a 2016. szeptember 23.-i előterjesztés

3. Jogszabályi háttér:
•
•
•

az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. r.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( X.28.) KT. HATÁROZATA
„A”
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Engedély kérése új
álláshely kialakítására című előterjesztést.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az új álláshely kialakítását engedélyezi.
Hozzájárul, hogy 1 fő felsőfokú végzettségű személy alkalmazásra kerüljön, műszaki ügyintézői munkakörben Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének
módosítására.
Határidő: 2016. november 3.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
„B”
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Engedély kérése új
álláshely kialakítására című előterjesztést.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az új álláshely kialakítását nem engedélyezi.
Határidő: ---Felelős: ---Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor s.k.
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 előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT FÜGGELÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS FEDEZET BIZTOSÍTÁSÁNAK KÉRÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 Képviselő-testület a 2016. augusztus 28-i ülésen hagyta jóvá „A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről” szóló szabályzatot.
A szabályzat függelékéből – vélhetően a 2013. évi minta alapján – véletlenül kimaradt dr. Varga Tibor jegyző. Jegyző heti két napon keresztül tartózkodik Rétságon, heti munkaideje 2 nap x
8 óra. Az adminisztrációs hibát indokolt korrigálni.
A szabályzat elfogadásakor úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a szükséges fedezetet a
konkrét igény felmerülése esetén biztosítja.
A szabályzat elfogadása óta a Polgármesteri Hivatal üzemorvosa látásvizsgálatra küldte a hivatal összes dolgozóját. A szemészszakorvos a vizsgálatokat elvégezte, az üzemorvos értékelte a
az új leleteket, összehasonlította a két évvel korábbival. Igazolása alapján jelenleg 8 főnek indokolt a az új védőeszköz vásárlása.
Kérem, hogy 400.000 Ft fedezetet szíveskedjenek biztosítani a 184/2016. (VIII.26.) Kt. határozatban megfogalmazottak alapján.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 18.
Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

1 oldal a 4 oldalból

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzat függelékének módosítása és fedezet biztosításának kérése
2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
184/2016. (VIII.26.) számú határozata
Tárgya: A munkáltató kötelezettségei a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeivel kapcsolatban

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A munkáltató kötelezettségei a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményével kapcsolatban” című előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szabályzatot jóváhagyja. A képernyő előtti munkavégzés minimális egyészségügyi és biztonsági követelményeivel kapcsolatos maximum 50.000 Ft/ fő költséget, amennyiben ilyen felmerül, a Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére, szükség esetén biztosítja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Függelék az………………… számú szabályzathoz

Képernyő előtti munkavégzésben érintett munkavállalók:

Sorsz.

Munkakör

Munkakört betöltő neve

1 Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető
Pénzügyi ügyintéző-költségvetési ügyin2 téző
Pénzügyi ügyintéző-költségvetési ügyin3 téző

Fodor Rita Mária

4 Pénzügyi ügyintéző-pénztáros

Máté Virág Nikoletta

5 Adóügyintéző

Lontai Anita

6 Munkaügyi ügyintéző

Hesz Ildikó

7 Szociális ügyintéző

Jánosik Gabriella

8 Anyakönyvvezető, igazgatási előadó

Pekáryné Mindszenti Csilla

9 Építéshatósági ügyintéző

Kramlik Kornélia

10 Ügykezelő

Dabasi Kornélia
Hevesi Klára (megbízásos
jv.)

Lichtenberger Edit
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A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzat függelékének módosítása és fedezet biztosításának kérése
2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveglencse, és
ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret (ide nem értve a
munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt
szemüveget vagy kontaktlencsét) támogatásának mértéke a Képviselő-testület 3/2014.
(I.24.) számú KT határozata alapján 50.000 Ft/fő.

Jelen Függelék az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábban ugyanezen tárgyban 2014. január 28. napon kiadott Függelék hatályát veszti.

Rétság. 2016. ……………………..

3. Jogszabályi háttér:

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képernyő előtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzat függelékének módosítása és fedezet biztosításának kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező A képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzat függelékét jóváhagyja.
Az üzemorvos javaslata alapján 8 fő részére a 184/2016. (VIII.26.) Kt. határozatban megállapított 50.000 Ft/fő költséget, összesen 400.000 Ft pótelőirányzatot a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A pótelőirányzat összegének átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Függelék az………………… számú szabályzathoz

Képernyő előtti munkavégzésben érintett munkavállalók:

Sorsz.

Munkakör

Munkakört betöltő neve

1 dr. Varga Tibor

jegyző

2 Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető

Fodor Rita Mária

3 Pénzügyi ügyintéző‐költségvetési ügyintéző*
4 Pénzügyi ügyintéző‐költségvetési ügyintéző

Hevesi Klára (megbízásos jv.)

5 Pénzügyi ügyintéző‐pénztáros

Máté Virág Nikoletta

6 Adóügyintéző

Lontai Anita

7 Munkaügyi ügyintéző

Hesz Ildikó

8 Szociális ügyintéző

Jánosik Gabriella

9 Anyakönyvvezető, igazgatási előadó

Pekáryné Mindszenti Csilla

10 Építéshatósági ügyintéző

Kramlik Kornélia

11 Ügykezelő

Lichtenberger Edit

*Jelenleg üres álláshely

A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveglencse, és ennek a
lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret (ide nem értve a munkavállaló által
a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontakt‐
lencsét) támogatásának mértéke a Képviselő‐testület 3/2014. (I.24.) számú KT határozata alap‐
ján 50.000 Ft/fő.

Jelen Függelék az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábban ugyanezen tárgyban
2016. augusztus 28. napon elfogadott Függelék hatályát veszti.

Rétság. 2016. ……………………..
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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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
PÓTELŐIRÁNYZAT KÉRÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 Képviselő-testület döntött arról, hogy a kötelezően ellátandó házi segítségnyújtás feladatot a
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központtal történő társulás formájában látja el.
A Központ vezetője szeptember hóban küldött egy önkormányzati hozzájárulás bekéréséről
szóló levelet. A bekért összegről további információt kértünk. Az információ szolgáltatás során a
Vezető asszony megküldte a Társulási Tanács 6/2015. (06.04.) számú határozatát, mely szerint
a társult önkormányzatoknak havonta 13.000 Ft/hó/település összegű fix díjat és gondozotti
látogatásonkénti 100 Ft/fő/alkalom változó összegű díjat kell fizetni.
Költségvetésünk a hozzájárulás összegét – korábbi információ hiányában – nem tartalmazza.
A 2016. szeptember havi bekérő alapján kérjük:
- fix díjra 5 hó x 13.000 Ft = 65.000 Ft
- változó összegű díjra 340 látogatás/hó x 100 Ft x 5 hó = 170.000 Ft,
- összesen 235.000 Ft
pótelőirányzat biztosítását.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Pótelőirányzat kérése

2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Döntés társuláshoz történő csatlakozásról

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat ellátásra a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 6/2015. (06.04.) számú határozata alapján vállalja a havi 13.000 Ft/hó/település fix összegű hozzájárulás és gondozottanként
100 Ft/alkalom összegű hozzájárulás megfizetését.
A hozzájárulások 2016. évi megfizetésére a tárgyévi költségvetésében 235.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a tartalék terhére.
A többletelőirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: folyamatos, majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

SZUNYOGH PÁL KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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!
Szunyogh Pál rétsági lakos kéri, hogy a Képviselő-testület adja bérbe részére a Mező u. 7. szám
alatti ingatlannal szomszédos, 703 Hrsz-ú, kivett közterületből 150 m2-es területet, a háztáji kiskert
céljára.
Kérelmező évek óta bérli a területet. Korábban földhaszonbérleti szerződést kötöttünk Szunyogh
Pállal. Mivel kivont közterületről van szó, ezért javaslom bérleti szerződés megkötését. Bérleti díjként javaslom, hogy az eddig megfizetett 23,20 Ft/m2 díjtétel kerüljön megállapításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 17.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Évenként megkötött bérleti szerződés
3. Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2004.(X.04.) rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL
8.§

1 oldal a 3 oldalból

4)„Ingó és ingatlan vagyontárgyak határozott vagy határozatlan időre adhatóak bérbe. A határozott
idejű bérleti jogviszony időtartama a földhaszonbérlet esetén a 3 évet akkor haladhatja meg, ha
ahhoz a képviselő-testület hozzájárul.
.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( X.28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szunyogh Pál rétsági lakos kérelmét megismerte
és a Rétság 703.hrsz.-ú 150 m2 terület 2017. évben történő bérletéhez a 2016. évre megállapított
bérleti díjjal ( 23,20.-Ft/m2/év) hozzájárul.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést
2016. január 1. naptól 2016. december 31. napig terjedő időszakra vonatkozóan aláírja.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző

BÉRLETI SZERZŐDÉS
- tervezet amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (képviseletében: Hegedűs Ferenc polgármester továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Szunyogh Pál Rétság, Mező u. 7. sz. alatti lakos
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel:
1.) Beadó bérbe adja, Bérlő bérbe vesz az önkormányzat tulajdonában álló, belterületen fekvő,
703. hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú ingatlanból konyhakert céljára150 m2 földterületet
határozott időre.
2.) A bérlet 2017. január 01.napjától 2017.december 31. napjáig tart.
3.) Amennyiben a Bérlő a földterületet a következő évben is használni kívánja, ezt a szándékát a
szerződés lejárta előtt egy hónappal be kell jelentenie.
4.) Bérlő a bérelt terület használatáért évente 23,20.-Ft/m2 összesen 3.480.-Ft-ot, azaz
háromezernégyszáznyolcvan forintot köteles befizetni a bérbeadó költségvetési számlájára utólag, 2017. december 15.napjáig.
5.) Bérlő köteles a földet gyom-mentesíteni.
2

6.) A bérlet megszűntével a bérelt területet eredti állapotában, gyommentesen kell visszaadni.
8.) A Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a bérletet,
- ha a Bérlő figyelmeztetés ellenére a területet hagyja elgazosodni,
- a bért a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött határidőben sem fizeti meg.
9.) Ha az önkormányzat kezelésében lévő állami földet a kezelő vagy más állami szerv, illetőleg
társadalmi szervezet közérdekű célra (földrendezés, kisajátítás) kívánja felhasználni, a szerződés hatálya –a szerződésben megjelölt határidő előtt, a feltétel bekövetkeztével - megszűnik.
10.) Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Rétság, 2016. ………………………...
……………………………………………
Bérbeadó

……………………………………………
Bérlő

Pénzügyi ellenjegyzés: 2016. ………………………………
pénzügyi ellenjegyző
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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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.
SZERZŐDÉSFELMONDÁSI KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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 KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a városközpontban lévő jegypénztárra kötött bérleti szerződését 2016. augusztus 31. nappal felmondta.
A helyiség visszavétele az önkormányzat részéről a mai napig nem történt meg.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. október 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

1 oldal a 2 oldalból

KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szerződésfelmondási kérelme
2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KMKK KözépkeletMagyarországi Közlekedési Központ Zrt. a városközpontban lévő jegypénztárra kötött bérleti
szerződés felmondásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a bérleti szerződés felmondását visszamenőleges hatállyal, 2016. augusztus 31. nappal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KMKK KözépkeletMagyarországi Közlekedési Központ Zrt. a városközpontban lévő jegypénztárra kötött bérleti
szerződés felmondásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a bérleti szerződés felmondását visszamenőleges hatállyal, 2016. augusztus 31. nappal nem fogadja el. A felmondást akkortól kell figyelembe venni, amikor Bérlő az
önkormányzat részére a helyiséget visszaadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
HRIAGYEL ERIK KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. október 28-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!
Hriagyel Erik Rétság, Jászteleki u. 18. szám alatti lakos a Jászteleki út vízelvezetésével kapcsolatos kérelmet nyújtott be. A kérelmet az előterjesztéshez csatolom.
A vízelvezetés kötelező önkormányzati feladat. Javaslom, kérjünk árajánlatot vállalkozásoktól a
vízelvezetésre és az úthibák kijavítására.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. október 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:
Mötv. 23.§ (4) 12. környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

1 oldal a 2 oldalból

Hriagyel Erik kérelme

2016. 10. 28. -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hriagyel Erik kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Jászteleki út és a 096/2 Hrsz-ú ingatlan közötti szakaszon vízelvezetésre
és úthibák javításra árajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól:
1.) ………………………………
2.) ………………………………
3.) ………………………………
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hriagyel Erik kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Jászteleki út és a 096/2 Hrsz-ú ingatlan közötti szakaszon vízelvezetését
a következő városkarbantartási tervben végrehajtandó feladatok között kívánja elvégeztetni.
A városkarbantartási terv összeállításakor a kérelemben szereplő munkákat be kell építeni az
elvégzendő feladatok közé.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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