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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék 2015. évben ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. A jegyzőkönyv
elkészült, a képviselők részére már kiadásra került. Az intézkedési tervet elkészítettük,
megküldtük az Állami Számvevőszéknek.
Az intézkedési terven végrehajtandó feladatok:
- szabályzatok aktualizálása (legtöbb esetben a törvényi hivatkozásokat kell javítanunk,
illetve aktualizálni)
- néhány terv elkészítése,
- költségvetési rendeletben minimális kiegészítések (pl: működési egyenleg, fejlesztési
egyenleg feltüntetése, a vagyon mérleg további bontása forgalomképtelen, korlátozottan
forgalomképtelen és üzleti vagyonra),
- ingatlanvagyon nyilvántartás aktualizálása,
- gazdasági program elkészítése.
Jelezni szeretném, hogy több hiányosság végrehajtásához saját apparátusban lévő szakember
hiányában külsős szakértőt kell majd bevonunk. E faladatok végrehajtásához árajánlatokat
fogunk bekérni. Az elsőként előkészítendő feladat az ingatlanvagyonkataszteri nyilvántartás
aktualizálása lesz. A felülvizsgálatot, a földhivatali egyeztetést szakértő bevonásával tudjuk
csak elvégezni. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás az alapja a vagyonnyilvántartásoknak. Addig, amíg e dokumentáció nem lesz szakember által rendbe téve,
vagyongazdálkodásunkat csak kritika fogja érni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni az intézkedési tervet elfogadni
szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 06.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3.) Jogszabályi háttér:
Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2011. évi LXVI. törvény
az Állami Számvevőszékről
Az ellenőrzési jelentés és annak nyilvánossága
32. § (1) Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzésekről jelentést készít. A
jelentés tartalmazza a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket.
(3) Az Állami Számvevőszék jelentése nyilvános. Törvény a nyilvánosságot államtitok
védelme érdekében korlátozhatja. A nyilvánosságra hozott jelentés nem tartalmazhat minősített
adatot vagy a törvény által védett egyéb titkot.
(5) Az Állami Számvevőszék a jelentéstervezetet záró megbeszélés keretében
egyeztetheti az ellenőrzött szervezet vezetőjével vagy az általa megbízott személlyel.
(6)28 A polgármester, illetve a megyei közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat elnöke
köteles az önkormányzatra vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel, a közgyűléssel,
illetve a nemzetiségi önkormányzat testületével megismertetni.
Az ellenőrzött szervezet intézkedési kötelezettsége
33. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait tartalmazó jelentését
megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének. Az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a
jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt
a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Állami Számvevőszék
részére megküldeni.
(2) Amennyiben az intézkedési tervben foglalt intézkedések hiányosak vagy más okból nem
elfogadhatók, az Állami Számvevőszék az intézkedési tervet indokolással és tizenöt munkanap
- testületi döntéshozatal szükségessége esetén a következő testületi ülést követő öt munkanap
- póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra, kiegészítésre az ellenőrzött szervezet
vezetőjének, és erről egyidejűleg értesíti a belső ellenőrzést végző személyt, illetve szervezetet.
(3) Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési
tervet vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke
a) az ellenőrzött szervezet vezetőjével szemben büntető- vagy fegyelmi eljárás megindítását
kezdeményezheti;
b) kezdeményezheti az illetékes hatóságnál, illetve szervezetnél az ellenőrzött szervezetet
megillető, az államháztartás valamelyik alrendszeréből származó támogatások vagy egyéb
juttatások folyósításának, illetve a személyi jövedelemadó 1%-ából történő felajánlásokból való
részesedés lehetőségének felfüggesztését.
(6) Az Állami Számvevőszék elnöke az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat,
illetve a vagyon rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználásának megszüntetése érdekében ha jogszabály súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem írja elő - figyelemfelhívó levéllel
fordulhat az ellenőrzött szerv vezetőjéhez. A szerv vezetője a figyelemfelhívó levélben
foglaltakat tizenöt napon belül - testületi szerv a soron következő ülésén - köteles elbírálni, a
megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét értesíteni.
(7) Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszék utóellenőrzés
keretében ellenőrizheti.
4.) Határozati javaslat
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (XI.08.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék
V071502 számú jelentésében megfogalmazott javaslatokra elkészített intézkedési tervről szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező intézkedési tervet jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

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

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 Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Törvényességi felhívások
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 08-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 november 3-án kettő törvényességi felhívást fogalmazott
meg.
I.

Alpolgármester bizottsági tagságával kapcsolatos törvényességi felhívás

Mezőfi Zoltán alpolgármester bizottsági tagságáról már többször tárgyalt a Képviselő-testület.
Testületen belül is eltérő vélemények alakultak ki, egyes vélemények szerint törvénysértő az
alpolgármester bizottsági tagsága, más vélemények szerint jogalkotási hiányosságról van szó.
Kétségtelen a korábban hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
egyértelműbben fogalmazott, mint a jelenleg hatályos a Magyaroroszág helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.). A törvényességi felhívásban foglaltak alapján az alpolgármester bizottsági tagsága törvénysértő, ezért a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságban
személyi változások szükségesek. Két lehetőség van:
1.) 9 tagú bizottsági létszám megtartása
Ebben az esetben Varga Dávid Géza képviselő válthatja a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságban Mezőfi Zoltán alpolgármestert.
2.) A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság létszámának 7 főre történő csökkentése
Amennyiben Mezőfi Zoltán alpolgármester helyett képviselő bizottsági tagként nem kerül megválasztásra Varga Dávid Géza képviselő, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok számát is egy fővel csökkenteni kell.
Mindkét megoldás szabályos. A változást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában át kell vezetni.
II. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjának megválasztása
A Képviselő-testület 2016. február havi ülésén tárgyalta a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjának megválasztásáról szóló napirendet. Girasek Károly bizottsági tagsáról
más-más vélemények fogalmazódtak meg.
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A Kormányhivatal törvényességi felhívásában azt a megoldást fogalmazta meg, hogy a februári
jegyzőkönyv lezárt közokirat, annak módosítása nem lehetséges és a Képviselő-testület feladata a hiba kijavítása, mégpedig a napirend tárgyalása nélküli határozathozatallal.
A határozathozatal az október 28-i ülésen megtörtént. Az elfogadott határozat száma:
249/2016. (X.28.). Jelen napirend tárgyalásánál a törvényességi felhívással kapcsolatban egy
feladat maradt, vissza kell vonni a 126/2016.(V.27.) Kt. határozatot.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 06.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:
Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (XI.08.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/30-579/2016 számú törvényességi felhívásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Mezőfi Zoltán alpolgármester nem lehet a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság tagja.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjainak számát ………. főben
határozza meg.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagja a változás(ok) átvezetését követően:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

2016. 11. 08-i Kt. ülésre

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

(
8.) …………………………………………………
9.) …………………………………………………)
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságban bekövetkezett személyi változásokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában át kell vezetni.
A Képviselő-testület a 125/2016.(V.27.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: 2016. ………………..
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

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!
A Képviselő-testület a 2016. szeptemberi ülésen tárgyalta a majdan megépülő bölcsőde szaktervezési munkáira érkezett árajánlatokról készített előterjesztést.
A geodétai munkák elvégzésére testületi döntés alapján Dombai Gábortól kértünk árajánlatot és
szerződéstervezetet.
Kovács Gábor tervező javaslata alapján az alábbi munkarészekre kértünk árajánlatot:
„A tervezési terület (az építési telek valamint az előtte-mögötte húzódó közterület –
azaz mindkét utca- teljes szélességében) 1:200 léptékű vízszintes és magassági
felmérése, a lejtésviszonyok kótált pontokkal és 0,25m alapszintközű rétegvonalakkal is ábrázolva. A tervezési területen lévő összes objektum (kerítés, mesterséges
tereptárgy, növényzet –fa, nagyobb bokor, sövény-, burkolt felületek, közművezetékek, közműbecsatlakozási műtárgyak, átereszek, egyéb tereptárgyak, stb. ábrázolásával. Mindennek adatszolgáltatása pdf valamint dwg vagy dxf formátumban.”
Az árajánlat (130.000 Ft) és a szerződéstervezet megérkezett, melyet az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 04.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

225/2016. (X.04.) számú határozat
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ülésre
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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. (XI.08.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődével kapcsolatos
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Dombai Gábor egyéni vállalkozó geodétai
munkáról szóló vállalkozási szerződését jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert a szerződés aláírására.
A geodétaii munkák elvégzésére 130.000 Ft
pótelőirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
A többlet előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor
javalatot kell tenni.
Határidő: szerződések aláírására 2016. november 17., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Dombai Gábor
Földmérő Mérnök
2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27.
Tel.: 20-5552210
email:dombaigabor62@gmail.com

Szám: ÁRJ-3/2016

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u.20
Hiv.szám: 970/2016/101

ÁRAJÁNLAT
Fenti számú levelükre hivatkozva Rétság város 171/2 és a 148/24 hrsz_ú belterületi
földrészletek földmérési munkáira (a terület és közvetlen környezetének vízszintes és
magassági felmérés, szintvonalas térkép készítése, valamint a telekegyesítés átvezetésre
alkalmas vázrajzok elkészítése) vonatkozó árajánlatomat az alábbiakban megteszem:

A munkavállalás díja: 130.000 ft. (bruttó- nem ÁFÁS)
A munka elvégzésének határideje: a megrendelés visszaigazolásától számított 20 napon
belül.

Az árajánlat tartalmazza a földhivatali adat-, és vizsgálati díjat, a helyszíni mérések és a
földmérési munkarészek elkészítésének díját is.

Érsekvadkert, 2016. október 27.
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 171/2 és a 148/24 hrsz_ú belterületi földrészletek földmérési munkái (a terület és
közvetlen környezetének vízszintes és magassági felmérése, szintvonalas térkép készítése,
valamint a telekegyesítés átvezetésre alkalmas vázrajzok elkészítése. A munka
végtermékeinek leadása a megrendelő részére papíralapon, pdf, valamint dwg vagy dxf
formátumban történik.
Vállalkozás tárgya:
1/ Munka elvégzésének időpontja: A megrendelés visszaigazolásától számított 20 napon
belül.
2/ Vállalkozás díja: az ARJ-3/2016 sz-ú árajánlat alapján 130.000 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 Járásbíróság illetékességét jelölik meg.
4/ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!

Rétság, 2016. ………………. hó ………. nap

………………………….............
Megrendelő

………………………………….
Vállalkozó
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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, mely az októberi ülésre készített előterjesztés mellékleteként kiadásra került.
Az ülésen további kérdések merültek fel, melyekre a válasz megérkezett, a levelet az
előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 6.
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

1 oldal a 2 oldalból

Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának el készítése

2016. 11.08-i Kt. ülésre

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az optikai gerinchálózat
rekonstrukciójának előkészítéséről készített előterjesztést.
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. (XI.08.) 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 17.
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!

A napokban kaptam tájékoztatást arról, hogy kiírásra került a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú,
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című pályázat.
A pályázati kiírást tájékoztatómhoz mellékelem.
Kérem Képviselő-társaimat, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy induljunk-e a pályázaton, ha
igen javaslatokat várok a célfeladatok kijelöléséhez.
A javaslatokat 2016. november 20-ig, a jegyzo@retsag.hu email címre várom.
A pályázaton történő indulást abban az esetben tudom vállalni, ha a Képviselő-testület
hozzájárul a műszaki ügyintézői státusz biztosításáról.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a pályázati lehetőséget megfontolni szíveskedjen.

Rétság, 2016. november 06.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 1 oldalból

