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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján az önkormányzat
adómegállapítási joga többek között kiterjed a már bevezetett adók módosítására, az adó mértékének törvényi keretek közötti megállapítására. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan kell meghatározni.
A városunkban alkalmazott magánszemélyek kommunális adója, építményadó és helyi iparűzési adó Htv. szerinti maximális mértéke a következő:
A Htv. 6.§ /c/ pontja alapján az építményadó és a magánszemélyek kommunális
adója mértékének felső határa 2005. január 1-től a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemek vonatkozásában az adómaximumot.
A Nemzetgazdasági Minisztérium minden évben tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságokat az adómaximumokról, mely az előterjesztés készítésekor már rendelkezésre áll.
A maximálisan alkalmazható adótételek 2017. évben:
Építményadó:
1.846,60 Ft/m2/év
Magánszemélyek kommunális adója:
28.538,50 Ft/adótárgy/év
A helyi iparűzési adó adónemre nem terjed ki a valorizáció, az adónem maximuma 2%
a hivatkozott törvény 40.§ alapján.
A magánszemélyek kommunális adójánál és az építményadónál alkalmazott mértékek messze
elmaradnak a törvényi maximumtól.
- Az építményadó mértéke 2011. január 1-től változott. A gazdasági ipari övezetben az adó
évi mértéke 400 Ft/m2, egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2.
- A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2007. január 1-től változatlan, 8.500 Ft
volt 2010. december 31-ig, melyből 6.000 Ft volt az éves szemétszállítási díj lakásonként és
2.500 volt a hagyományos kommunális adó.
Jelenleg bizonytalan a szemétszállítási díj terhének önkormányzati támogatással történő csökkentése. Javaslom:
2017. január 1. naptól javaslom az adó megszüntetését

1 oldal a 2 oldalból

2017. évi adómértékek megállapítása

2015. 11. 25-i Kt. ülésre

- Az állandó tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mérték 2%. Az ideiglenesen
építőipari tevékenységet végzők napi 5.000 Ft adó megfizetésére kötelezettek. Mindkét
esetben a maximálisan kivethető mértéket alkalmazzuk, további növelésre nincs
lehetőségünk.
A törvényi maximumtól alacsonyabb adómértékek alkalmazása évek óta jelentős összegű önkormányzati támogatást tartalmaz. .
Lehetőség lenne ún. önkormányzati adó bevezetésére is, melyet - tekintettel az adófizetők teherbíró képességére – nem javaslok semmilyen jogcímen bevezetni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3.

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

A helyi adókról szóló 11/2014. (VIII.22.) rendelet
4. „A” változat: Rendelet-tervezet
Az előterjesztéshez mellékelve
5. „B” változat: Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2016.( XI.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi adómértékekről és
adónem alkalmazásokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2017. évben a jelenleg bevezetett adónemeken és alkalmazott adómértékeken nem változtat.
Felelős: --határidő: --Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2016. (…….) rendelete
A HELYI ADÓKRÓL
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva, a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1.§
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi
területén az építményadót és a helyi iparűzési adót vezeti be.
Építményadó
Adókötelezettség
2.§
Adóköteles a Htv. 11.§-ában meghatározott építmény.
Az adó alapja
3.§
Az építményadó
alapterülete.

alapja

az

építmény

négyzetméterben

számított

hasznos

Az adó mértéke
4.§
Az építményadó évi mértéke a 3.§ szerinti adóalap után:
a) Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv mellékletében Gip-ként megjelölt
gazdasági (pusztaszántói) övezetben 400 Ft/m2/év
b) egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2/év.
Mentességek
5.§
Az építményadó alól mentes:
a) a magánszemély tulajdonában lévő garázs,
b.) a lakás, és a lakásnak az a része, amelyet nem vállalkozási célra használnak.
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Helyi iparűzési adó
Az adó mértéke
6.§
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2%-a.
7.§
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
naptári naponként 5.000 Ft
8.§
(1) Mentes az iparűzési adó alól valamennyi, Rétság Város Önkormányzatával a 2000. évi
II. törvény szerinti feladat-ellátási szerződést kötött, az önkormányzatok számára kötelező
egészségügyi alapellátást végző vállalkozó háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és
védőnő, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben 20 millió forintot
nem haladja meg, továbbá nettó árbevételének legalább 80%-a az e tevékenységre
végzésére vonatkozó, az OEP-el kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik.
(2) A 8.§ (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352,
2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
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(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az
csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10
évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
(10) Jelen § alkalmazásában:
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti vállalkozás.”

Záró rendelkezések
9.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2014.(VIII.25.)
önkormányzati rendelet.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

.
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Záradék:

A rendelet ………………….. napján kihirdetésre került.

dr. Varga Tibor
jegyző

1. melléklet
NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis)
támogatás esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________
_________
(év)

___________
(hónap)

(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során
a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
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Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1

1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2
Támogatás
összege

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatá
s fejében
végzett közúti
kereske-delmi
árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Kérelem
benyújtásának
dátuma3

Támogatás bruttó
támogatástartalm
a4

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken

Sorszám

Támogatá
s
jogalapja
(uniós
állami
támogatás
i szabály)

Támogat
ást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásán
ak dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszí
ro-zási célú
intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartal
ma / azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartal
ma7
Forint
Euró8

Maximális
támogatás
i intezitás
(%) vagy
maximális
támogatás
i összeg

6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott
adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen
nyilatkozatot.
Kelt:
……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az
időpont általában a szerződés kelte.
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2. melléklet

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint
kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági
rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő
forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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Indokolás
Általános indokolás
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben fogadta el a helyi adókról szóló
alaprendeletet (továbbiakban Rendelet). A törvény szabályainak változása miatt lehetővé vált
további mentességek megadása, különös tekintettel az1407/2013/EU bizottsági rendeletre.
Részletes indokolás
1-7.§
A település önkormányzata dönt a helyi adók, azon belül az adónemek és adókedvezmények,
mentességek bevezetéséről.
8.§
A vállalkozó háziorvosok kedvezményét tartalmazza.
9.§
A hatályba lépést tartalmazza.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szabályozása. A helyi döntések határozzák meg a
bevezetendő adókat és az adómaximumon belüli adómértékeket.
A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása mintegy
éves 300 millió Ft.

II. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.

III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

IV. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz, a kommunális adó megszüntetése csökkenti
az adminisztratív terheket.

V. A jogalkotás elmaradásának várható következménye
Jelentős adóbevétel kiesése, az önkormányzat költségvetésének teljes összeomlása.
Rétság, 2016. november
Hegedűs Ferenc
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
11

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
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. negyedévi TELJESÍTÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény nem ír elő kötelező beszámolást. A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület felel, ezért a 2016. évi munkatervbe is szerepel e napirend.
Város költségvetésének végrehajtása
Az első félévi gazdálkodásunkat a 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelettel elfogadott
2016. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 21. § (2)
bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.
Az intézmények biztonságos működtetése az eddigi szakaszában maximálisan biztosított volt.
2016. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2015. évben képzett 434 millió forintos pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem
folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.
Kiemelt feladatainkról
Költségvetési rendeletünk 21. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselőtestület kiemelt feladatnak
a)
b)
c)

az intézmények biztonságos működtetését,
a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak
karbantartását) a városkép javítását,
a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását
jelölte meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a háromnegyedév folyamán biztosított
volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.
A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a
Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg.
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Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, változó, de jellemzően magas (35 fő)
létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. Több esetben a közmunkaprogramban való
kiválasztáshoz problémát jelent az aktív korú ellátásra jogosultak alacsony létszáma, a
szűkös személyi állomány. Jelenleg a rendelkezésre álló keretet nem tudjuk feltölteni. A
Szociális Bizottság a javaslatát megtette, de a kiértesített munkanélküli nem vette fel a
munkát. Azokat a munkanélkülieket, akik korábban passzív hozzáállást mutattak nem fogjuk alkalmazni. Az üres álláshelyek miatt nem kizárt, hogy visszafizetési kötelezettségünk
keletkezik. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját
kivitelezésben végezte.
A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a folyamatban lévő TOP pályázatból valósulhat meg. A pályázati igényünket bejelentettük, várjuk a kedvező döntést. .
A város kiadásainak I-III. félévi megoszlása adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).
‐ felhalmozási kiadások 16,8 %
‐ a bérek 7,6 %
‐ járulékok 1,9 %
‐ dologi kiadások 9,7 %
‐ ellátottak pénzbeni juttatása 2,8 %
‐ átadott pénzeszközök 22,5 %
o előzőből intézményfinanszírozás 20,92 % teljesítésen áll szeptember 30. napon.
‐ pénzügyi befektetés 38,7 %
Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2016. szeptember
30-án:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

felhalmozási kiadások 78,9 %
a bérek 59,32 %
járulékok 68,26 %
dologi kiadások 63,07 %
ellátottak pénzbeni juttatása 50,55 %
átadott pénzeszközök 68,88 %

A felhalmozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2015. évben beruházások, felújítások,
útkarbantartások 2016. évre áthúzódó számlavégösszegeit is. A bérek, járulékok, dologi
kiadások, átadott pénzeszközök teljesítése mérsékelten elmarad az időarányostól. Ennek
részbeni oka, hogy a megszavazott 4 havi önkormányzati bérkompenzációt második része
november hónapban került kifizetésre, mely majd a december havi bérterhelésben jelenik
meg. Jelentős megtakarítás mutatkozik a szociális kiadások kiemelt előirányzat esetében.
A látszólagos megtakarítás oka az, hogy a Zöld Híd Kft. a II. félévben számlázza le a szemétszállítás közel 15 millió forintos összegét. Jelenleg 50 %-os a felhasználás.
Bevételek féléves teljesítése
A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett
bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése
bevételi nemenként:
‐ intézményi működési bevétel 68,62 %
‐ működésre átvett bevételek 61,31 %
‐ helyi adók 76,80 %
‐ átengedett adók 64,05 %
gépjárműadó 61,75 %
2
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talajterhelési díj 94 %
központi támogatás 75,43 %
Működési bevételek összesen: 72,71 %
Fejlesztési bevételek 63,69 %
Pénzmaradvány igénybevétele100,0 %
Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 82,85 %

Összevont költségvetésről
Az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. szeptember 30 napig a következők szerint
teljesült:
‐ bevételek 939.681 eFt (82,85 %)
‐ kiadások 792.398 eFt (69,86 %).
Összességében elmondható, hogy az I-III. negyedéves gazdálkodásunk biztonságos volt.
Polgármesteri Hivatal
A módosított költségvetés 87.857 eFt. A bevételek teljesítése 64,59 %, a kiadások teljesítése
63,61 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése
61,94 %.
A kiadások:
‐ bérek 72,31 %
‐ járulékok 69,59 %
‐ dologi kiadások 46,41 %
‐ fejlesztési kiadás 100,00 %
Összes kiadás: 63,61 %
Napköziotthonos óvoda
A módosított költségvetés főösszege 63.143 eFt. A bevételek teljesítése 72,59 %, a kiadások teljesítése 69,13 %.
Kiadások részletezése:
A kiadások:
‐ bérek 70,75 %
‐ járulékok 69,84 %
‐ dologi kiadások 57,56 %
A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A módosított költségvetés főösszege 68,320 eFt. A bevételek teljesítése 76,14 %, a kiadások teljesítése 67,13 %.
Kiadások részletezése:
‐ bérek 64,67 %
‐ járulékok 74,28 %
‐ dologi kiadások 49,12 %
3
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A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 75,42 %.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 15.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
fentiekben felsorolva
3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva
4. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( XI.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az I-III negyedévekben biztosított volt.
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős
részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és
bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette: Pekáryné Mindszenti Csilla igazgatási ea.
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25.-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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Egyszerű többség
Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és kötelezettséget
vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben rögzíti.
A pályázatok benyújtásának határideje 2016. november 15. volt.
A támogatott hallgatók részére a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az ösztöndíjat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig –
kiegészíti.
Az önkormányzatnak a bírálati döntést 2016. december 15.-ig kell meghozni.
A csatolt melléklet tartalmazza a pályázók adatait és a pontrendszer szerinti besorolást. A
szociális helyzetet az igazolt egy főre eső jövedelmen kívül befolyásolja a családon belüli
munkanélküliség, az egyedül álló szülő, tartós betegség, tanulmányokat folytató testvér.
Az „A” típusú pályázat ösztöndíja 2 egymást követő tanulmányi félévre (2x5 hónapra) kerül
megállapításra.
Jelen pályázat kifizetései - a „Bursa-2017-A” tekintetében - a 2017. évi költségvetést terhelik.
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság város 2007.-től minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mely a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására került létrehozásra.
3.) Jogszabályi háttér:
-

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet
Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások rendjéről

4.) Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016.(XI.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

BURSA "A"
Barta Nikolett
Bányai Boglárka
Busai Blanka
Katona Kamilla
Kozma Gábor
Lőrincz Máté
Pekáry Anna
Szalai Cintia
Veres Dániel

Határidők-Bursa –2017-A-Pályázatok:
2016. december 15. pályázatok elbírálása
2016. december 16. Támogatáskezelő értesítésére
2016. december 17. pályázók értesítésre
2017. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére
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Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása

2016.11.25-i Kt. ülésre

Felelősök:
Pekáryné Mindszenti Csilla a Támogatáskezelő, valamint a pályázók értesítésére
Fodor Rita a kifizetésre

Rétság, 2016. november 17.
dr Varga Tibor
jegyző

Törvényességi 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: Lontai Anita, Jánosik Gabriella
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a kintlévőségekről.
Adótartozások
2016. 10. 31.
Tartozás
Építményadó (12 adós)
Kommunális adó (135 adós)
Iparűzési adó (33 adós)
Gépjárműadó (119 adós)
Talajterhelési díj (10 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
13.454
1.121
1.649
12
3.774
114
1.856
16
3.931
393
24.664

A követelésállomány 2016. 07. 31-hez képest 902 eFt-tal csökkent. A tényleges adósok száma 257 fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat. Az előző időszakhoz képest minden
adónemben és a talajterhelési díjban az egy adózóra jutó tartozás összege csökkent.
A hátralék összege iparűzési adóban és talajterhelési díjban csökkent, építményadóban, kommunális adóban és gépjárműadóban nőtt.
Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2016. 07. 31. és 2016. 10. 31. időszak között:
Építményadó
Nyitó
tartozás
túlfizetés
13.353
62

Tárgyidőszak
előírás
törlés
14.532
291

Befizetés
14.246

Záró
tartozás
13.454

túlfizetés
168

Az építményadó tartozásból 12.863 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózó és felszámolási eljárás megkezdése alatt lévő adózó tartozása.

1 oldal a 7 oldalból

Kommunális adó
Nyitó
tartozás
túlfizetés
1.212
86

Tárgyidőszak
előírás
törlés
4.577
0

Befizetés
4.148

Záró
tartozás
1.649

túlfizetés
94

Iparűzési adó
Nyitó
Tárgyidőszak
Befizetés
Záró
tartozás
túlfizetés
előírás
törlés
tartozás
túlfizetés
5.606
29.530
158.707
28.843
129.218
3.774
27.052
Az iparűzési adó tartozásból 1.584 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózók tartozása.
Gépjárműadó
Nyitó
Tárgyidőszak
Befizetés
Záró
tartozás
túlfizetés
előírás
törlés
tartozás
1.442
119
8.874
33
8.456
1.856
A gépjárműadó tartozásból 404 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózók tartozása.
Talajterhelési díj
Nyitó
Tárgyidőszak
Befizetés
Záró
tartozás
túlfizetés
előírás
törlés
tartozás
3.953
60
409
0
398
3.931
A talajterhelési díj tartozásból 12 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózó tartozása.

túlfizetés
148

túlfizetés
27

Végrehajtónál jelenleg 39 adózó van, 5.610 eFt adótartozással és 454 eFt pótléktartozással.
Az önálló bírósági végrehajtó utalt az elmúlt időszakban összesen 1.251 eFt-ot:
718 eFt-ot iparűzési adóra
109 eFt-ot gépjárműadóra
9 eFt-ot kommunális adóra
391 eFt-ot talajterhelési díjra
24 eFt-ot késedelmi pótlékra
Az elmúlt időszakban 1 adózó tartozását adtuk át behajtásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Adótartozása 217 eFt, pótléktartozása 9 eFt.
A NAV-hoz összesen 5 adózó tartozását küldtük át végrehajtásra 12.364 eFt adó- és 1.658 eFt
pótléktartozással.
A NAV-hoz végrehajtásra átadott adózók tartozására a NAV nem utalt adót.
Az elmúlt időszakban nyomon követtük azon adózók befizetésit, akik részletfizetést kértek és kaptak. Jelenleg 11 adósunk teljesíti a részletfizetését. Az elmúlt időszakban 4 adósunk tartozására,
kérelmük elbírálását követően, részletfizetési lehetőséget biztosítottunk.
Kiküldtünk 326 db értesítést az adózóknak 2016. 10. 11-i dátummal 11.788 eFt adó- és 630 eFt
pótléktartozásról.
Adónem
Tartozás 1.000 Ft-ban
Építményadó
698
Kommunális adó
1.684
Iparűzési adó
4.093
Gépjárműadó
1.385
Talajterhelési díj
3.928
Késedelmi pótlék
630
Összesen
12.418
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Az értesítés tartalmazza, hogy ha az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem fizeti
meg az adós a gépjárműadó tartozását, a gépjármű forgalomból kivonásra kerül, amennyiben a
tartozás egy éven túli.
Az értesítés tartalmazza, ha tartozását a megjelölt határidőre nem fizeti meg az adós, vagy már a
gépjármű nincs a tulajdonában, vagy forgalomból kivonatta a gépjárművet, végrehajtási eljárást
kezdeményezünk a tartozására.
A kiküldött értesítések alapján a tartozások befizetése, és feldolgozása folyamatos. Az adózói
visszajelzések szerint sokan elfelejtették feladni a 2016. 09. 15-én esedékes adójukat, vagy elrakták valahová a kiküldött csekket, esetleg elrontották azt. Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre a tartozásukról, tájékoztatást kaptak. Akinek az egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozása, kérésére átvezettük.
Felszámolási eljárás alatt 7 adózó van, adótartozásuk 4.744 eFt, pótléktartozásuk 892 eFt. 1 új
felszámolási eljárás indult. Követelési igényünket a felszámolónál bejelentettük az adózó 58
eft-os adótartozására.
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatala nyilvántartás szerint Dr. Balla
Zoltán önálló bírósági végrehajtó az elmúlt időszakban kezdeményezésünkre:
-végrehajtási jogot jegyeztetett be Rétság Város Önkormányzata javára 1 adózónál 735 eFt
adótartozásra és járulékaira.
-jelzálogjogot jegyeztetett be Rétság Város Önkormányzata javára 1 adózónál 67 eFt adótartozásra és járulékaira
Bejegyzett köve- Bejegyzés tíDátum
Megjegyzés
telés összege
pusa
(eFt)
1.
699
végrehajtási jog 2014.04.14. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
2.
59
jelzálogjog
2015.03.02. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
3.
87
jelzálogjog
2015.04.22. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése
folyamatban van
4.
70
jelzálogjog
2015.06.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
5.
57
jelzálogjog
2014.07.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
6.
65
jelzálogjog
2014.09.23 végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
7.
51
jelzálogjog
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
8.
51
jelzálogjog
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
9.
70
jelzálogjog
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
10.
95
jelzálogjog
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
11.
47
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
12.
39
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
13.
47
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
14.
609
végrehajtási jog 2016.05.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
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15.

27

16.

52

17.

1.079

18.

67

19.

735

jelzálogjog

2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
jelzálogjog
2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
végrehajtási jog 2016.07.27 végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
jelzálogjog
2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
végrehajtási jog 2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve

2016. október 15-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 12 adós, 50-100 eFt között 6 adós tartozott.
A jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 5 adózóval csökkent.
A 2016. 10. 15-i kifüggesztett adóslistán összesen 18 adózó szerepel. Közülük:
-3 adózót átadtunk NAV-hoz behajtásra, adótartozásuk 986 eFt, ebből 2 adózó ingatlantulajdonnal
nem rendelkezik, 1 adózónak van ingatlana.
-5 adózó felszámolási eljárás alatt van, adótartozásuk 4.433 eFt. A felszámolási eljárás alatt lévő
adózók közül 4 adózónak nincs ingatlana, 1 adózó ingatlantulajdonnal rendelkezik. A felszámolási
eljárásokhoz csatlakoztunk követelési igényünk benyújtásával.
Az ingatlantulajdonnal rendelkező adósnál jelzálogjog bejegyzés nem történt a felszámolási eljárás
megkezdése előtt. 2013. 09. 11-én végrehajtási eljárás indult, 2013. október 9-én átadtuk a tartozást behajtásra a végrehajtónak. Az adózó felszámolási eljárás alá került, 2014. 01. 22-én hitelezői
igénybejelentést tettünk a felszámolónak.
-1 adózónál felszámolási eljárás megkezdése van folyamatban, ingatlantulajdona nincs.
-9 adózó tartozását átadtuk végrehajtónak behajtásra:
Ebből: - 2 adózónak nincs a tulajdonában ingatlan, tartozásuk 512 eFt.
- 1 adózótól letiltás van folyamatban, tartozása 57 eFt
- 6 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve, tartozásuk 454 eFt
Adótartozások változása évenként 2012. 11. 30. és 2016. 10. 31. közötti időszakban:
Adótartozások dátuma
2012.11.30.
2013.12.05.
2014.12.08.
2015.10.31.
2016.10.31.

Tartozás 1.000 Ft-ban
65.566
48.268
33.164
31.800
24.664

Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről:
Polgármesteri intézkedések:
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat kérdéseikkel az ügyintézőhöz irányította. A térítési díjjal
kapcsolatban, aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányította.
Jegyzői intézkedések:
Jegyzői kezdeményezésre a NAV-hoz is küldtünk behajtásra adótartozást.
Adótartozás és egyéb követelések tekintetében figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások kiküldését, és a beérkezett befizetéseket. Tájékoztatja az adósokat a részletfizetési lehetőségekről. A
jegyző a térítési díjak tekintetében intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről és a tartozások
végrehajtásra átadásáról. A jegyzői kezdeményezést követően a térítési díjak behajtását a végrehajtó megkezdte. A végrehajtási eljárások kapcsán a végrehajtó gépjármű foglalást, fizetésből letiltást kezdeményezett.
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Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális segély)
Aktív korúak ellátásra való jogosultságok megszüntetésével és visszafizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan 2016. október 31. napjáig az alábbi tájékoztatást nyújtom:

1
2
Összesen

Követelés nyitó állománya
2016. július 31-én

Csökkenés
összege

57.300.6.621.63.921.-

0.0.0.-

Csökkenés oka
Részletfizetés

Követelés záró állománya
2016. október 31-én

57.300.6.621.63.921.-

Fentieket figyelembe véve az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében 2016. október
31. napján az összes követelésállománya: 63.921.- Ft.
Ez az előző beszámolóhoz képest 0.- Ft-os csökkenést jelent az aktív korú ellátások tekintetében.

Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások:
Lakbér: Kettő fő tartozik összesen lakbérrel 53.935.- Ft értékben.
A tartozás az előző beszámolóhoz képest 13.290 Ft-al csökkent.
Közterület és hirdetőtábla: Közterület használatból eredő tartozás a Piactéren lebontott faházak
tulajdonosai közül 2 fő, mely tartozás összege 52.200.- Ft, valamint 1 fő tartozása 4800.- Ft.
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása: Rezsi díjak tovább számlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében 71.238 Ft tartozása van egy bérlőnek, mely továbbszámlázott szolgáltatás díja.
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás tekintetében egy cég tartozik 24.765.- Ft összegben.
Egyéb bérleti díj tartozása van még 5 főnek 47.160.- Ft összegben.
A Föld haszonbérleti díjjal egy havi elmaradása egy bérlőnek, 8.096.- Ft összegben.
Bértartozása 4 főnek van jogalap nélküli számfejtés következtében kialakult táppénz korrekciója
miatt 110.566.- Ft, ez a tartozás az előző beszámolóhoz képest nem változott.
Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél október 31-én a hátralék összege
376.080.- Ft.
A tartozás 39 fő étkezési térítési díja, ez 95.616.- forinttal csökkent az előző beszámolóhoz képest. Ezen tartozásokból 8 fő végrehajtásra van átadva 296.269.- forint összeggel, melyből ez
idáig nem érkezett befizetés. A végrehajtó tájékoztatása alapján 2 főnél munkabérből való letiltást kezdeményezett, egy fő esetében pedig gépjármű lefoglalást.
Szociális étkezőink közül 5 fő tartozik térítési díjjal. A hátralék összege 70.564.- forint.
Tartós tartozása négy főnek van, ők végrehajtásra át lettek adva 40.699.- összeggel. A végrehajtó tájékoztatása alapján egy tartozás behajthatatlan, két fő esetében munkabérből való letiltást
kezdeményezett.
A térítési díj tartozásokról fizetési felszólításokat küldünk.
Óvodai intézményi étkezés: Óvodai intézményi étkezés tartozás 5.250.- Ft. Az Óvodában mindenki rendszeresen fizet, a jelenlegi tartozás sem tartós csak a befiztetéskori betegségből adódnak.
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A hátralékosoknak folyamatosan küldütnk fizetési felszólítást, ill. kezdeményezzük végrehajtási
eljárásuk megindítását.
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat.
Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról.
A háromnegyed éves értesítés szerint 20 fő tartozik 3.475.121 Ft-al. Egy fő rendezte a hiteltartozását. A befizetés következtében 79.897 Ft-os csökkenést jelent az előző beszámolóhoz képest.
Megnevezés
Lakbér
Közterület
Bérleti díj
Továbbszámlázott
szolg. önk.
Továbbszámlázott
szolg. ph
Föld haszonbérlet
Iskola étkezés tér.díj
Szoc.térítési díj
Óvoda térítési díj
Munkabér
OTP lakástám.hitel
Összesen:

Nyitó
Lejárt
Összes
Összes
Jelenlegi Követelés
állomány határidejű tartozás befizetés hátralék
változás
előírás
67.225
53.935
53.935
13.290
53.935
-13.920
52.200
60.000
60.000
0
60.000
4.800
60.050
47.160
47.160
12.890
47.160
-12.890
452.464
24.765
24.765
427.699
24.765 -427.699
419.849

71.238

71.238

381.226

71.238

-381.226

8.096
471.696
55.515
6.650
110.566

8.096
376.080
70.564
5.250
0

8.096
376.080
70.564
5.250
110566

0
95.616
0
0
0

8.096
376.080
70.564
5.250
110566

8.096
-95.616
15.049
-1.400
0

3.475.121 3.475.121
79.897
4.192.209 4.192.209 1.010.618

3.475.121
4.192.209

-79.897
-984.703

3.555.032
5.259.343

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen
Rétság, 2016. november 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Jogszabályi hivatkozások

3

Határozati javaslatok

----

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
….../2016.(XI.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat 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 HATÁROZATAI
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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 2016. október 28-án a 231/2016. (X.28.) Kt. határozatában foglalta össze a
Bánk és Tolmács szennyvízhálózatának kialakításával és a rétsági szennyvíztisztító építésével
kapcsolatos feltételeit.
A két település az 1-4, 6 pontokban foglaltakkal egyetért.
Az 5. pont teljesítését a pályázati lehetőségek függvényében vállalja teljesíteni. Ugyanakkor az
is tény, hogy Rétságnak jelenleg megvan a plusz 250 m3/nap kapacitása.
A 7-8 pontokat abban az esetben tudja teljesíteni a két település, ha Rétság a közigazgatási
határmódosítás során átadja az 1010 helyrajzi számot (jelenleg az AFT) területe.
A vállalkozás jelentős adófizetője jelenleg a városnak.
A 9-10-es pontok tekintetében a két település felhatalmazta polgármesterét tárgyalásokra.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
KIVONAT
1 oldal a 3 oldalból

Bánk és Tolmács községek határozatai

2016. 11. 25. -i Kt. ülésre

231/2016. (X.28.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bánk Község Önkormányzatának és Tolmács Község Önkormányzatának kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzata részéről, a fenti községek által tervezett
szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításában való együttműködés feltétlenül, az
alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak végleges és visszavonhatatlan elfogadását határozza
meg Bánk Község Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata részére:

1. Rétság városnak semmilyen anyagi kötelezettséget nem idézhet elő sem az előkészítés,
sem a beruházás későbbi fázisai.
2. Az esetlegesen megépülő új szennyvíztisztítómű Rétság közigazgatási területén kerül
elhelyezésre.
3. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése nélkül semmilyen előkészítés és döntés nem születhet.
4. Az esetlegesen megvalósuló fejlesztés során garantáltan korszerűsítésre kerül a volt
honvédségi lakótelep (Bem utcai lakások, Radnóti út stb.) csatornarendszere, a fejlesztés terhére.
5. A szennyvíztelep fejlesztése a jelenlegi csúcsterhelésen felül, napi 250m3 plusz kapacitást biztosít Rétság város részére a jövőbeli többletkibocsátás befogadására, melyet
csak Rétság használhat fel.
6. Az esetleges fejlesztés létrejötte után garantáltan nem növekszik a szennyvízkezelés
költsége (olyan technológia kerül elhelyezésre, amely biztosítja a gazdaságos működést).
7. Rétság város tulajdonát képező volt honvédségi telephely és sportpálya teljes egészében átkerül Rétság közigazgatási területére.
8. Rétság város tulajdonában levő 34 ha-os fejlesztési (lakó) terület melletti, Tolmács közigazgatásához tartozó (volt honvédségi gyakorló) legelőből 50 m-es sáv (mely közvetlen
a 34 ha melletti szomszédos terület), átadásra kerül közigazgatásilag Rétság Város Önkormányzata részére.
9. Későbbi szennyvízhálózat fejlesztés csak Rétság Város Önkormányzatának hozzájárulásával történhet.
10. Rétság város esetleges jövőbeli fejlesztéseit a két település, Bánk és Tolmács hozzájárulása nélkül is elvégezheti.
Határidő: értesítésre 2016. november 04.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester

Dr. Varga Tibor sk.
jegyző
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Bánk és Tolmács községek határozatai

2016. 11. 25. -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 Bánk és Tolmács községek
által tervezett szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításában való együttműködés
feltétlenül hozott 231/2016. (X.28.) Kt. határozatban megfogalmazott feltételekre adott kérelmezői válaszokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Bánk község 122/2016. (XI.7.) és Tolmács község 93/2016. (X.31.) Kt.
határozataiban megfogalmazott
-

3. pontjára válaszolva tájékoztatja a két település képviselő-testületét arról, hogy a napi
250 m3 plusz kapacitás jelenleg is biztosított Rétság számára, a feltételről nem áll módjában lemondani,
4. pontban megfogalmazott 1010 helyrajzi számú területet
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. pontban megfogalmazott tárgyalási kérést elfogadja és felhatalmazza ………………-t
a tárgyalások lefolytatására.

Határidő: 2016. november 10., 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
ÁRAJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA – KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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 az október 28-i ülésen döntött arról, hogy aktualizáltatni kívánja a közbeszerzési szabályzatot. Árajánlatot a 230/2016.(X.28.) Kt. határozat alapján a Márkus és Társai
Kft-től kellett kérnünk.
Az árajánlat megérkezett. A Márkus és Társai Kft. 190.000 Ft +áfa összegért, a vállalkozás vezetője (Márkus Pál) egyéni vállalkozóként 140.000 Ft + áfa összegért új szabályzat elkészítését
vállalja. A vállalási ár tartalmazza a 2017. évben sorozatosan várható módosítások átvezetését
is.
Szerződés-tervezetet Márkus Pál egyéni vállalkozótól kértünk, a megküldött tervezetet az előterjesztéshez csatolom.
A szabályzat aktualizálása nagyon fontos. Várjuk a döntéseket a három beadott pályázatra.
Mindhárom pályázat végrehajtásához közbeszerzéseket kell majd kiírnunk.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 15.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elbírálása – közbeszerzési szabályzatra

2016. 11. 25. -i Kt. ülésre

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.25.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési szabályzat aktualizálása érkezett árajánlatokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Márkus Pál egyéni vállalkozó 140.000 Ft + összegű árajánlatát fogadja el,
mely tartalmazza új közbeszerzési szabályzat elkészítését és annak 2017. évi jogkövetését.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület a 140.000 Ft + áfa vállalási ár fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2016. december 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Munkaszám a vállalkozónál: 05/2016.

VÁLLALKOZÁSI
amely létrejött a Megrendelő
Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.
Számlaszáma: 11741031-15451615-00000000
Telefon: 35/550 100 Fax: 35/550 100
Képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester

SZERZŐDÉS

Adószám : 15735492-2-12

valamint a Vállalkozó
Márkus Pál egyéni vállalkozó
Székhely:
3100 Salgótarján, Május 1 út 73..
Nyilvántartási szám: 12300273
Adószám:
64926287-2-32
Bankszámlaszám:
10700220-56600225-51100005
Képviseli:
Márkus Pál
között az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés alapjai
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Rétság Város Önkormányzata
Közbeszerzési szabályzatának elkészítését.
A szabályzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kielégítve, a
Megrendelővel egyeztetett módon kerül elkészítésre és leszállításra 2 példány nyomtatott
és 1 pld. elektronikusan szerkeszthető formátumban.
Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatot a teljesítés napját
követő egy évig a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény, valamint annak
végrehajtási rendeletei szerint a szükséges mértékben és a szükséges gyakorisággal
aktualizálja.
2. A szerződés teljesítése
2.1. A teljesítés határideje: a szerződés felek általi aláírásától számított 15 napon belül
A Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni.
2.2 Vállalkozó teljesítése: A szerződésben foglalt dokumentum kellő tartalomban és
formában való átadás-átvétele – a minőségellenőrzést követő - teljesítés igazolásának
kiadása.
A Megrendelő a Vállalkozói készre jelentést követően 3 napon belül köteles átvenni a
szerződésben foglalt közbeszerzési szabályzatot. A Megrendelő a leszállítást követő 8
napon belül köteles közölni az átadott dokumentációval kapcsolatos észrevételeit. A
Vállalkozó ezekre 5 napon belül köteles nyilatkozni, és a jogos észrevételeket 5
munkanapon belül átvezetni.
3. Pénzügyi teljesítés
3.1. A szerződésben foglalt vállalkozási díj:
1

A vállalkozási díj nettó összege rögzített átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és
időtartamán belül nem változtatható.
Vállalkozási díj: 140.000,- Ft + ÁFA = 177.800.- Ft.
azaz: Egyszázhetvenhétezer-nyolcszáz forint.
3.2. A szerződésben foglalt vállalkozási díj számlázására a Vállalkozó a Megrendelő által
jóváhagyott – ellenjegyzett - teljesítést követően kiállított és a felek által jóváhagyott
teljesítés igazolás alapján egy összegben jogosult.
A Megrendelő az ellenszolgáltatást a számla kiállításától számított 15 naptári napon
belül egyenlíti ki. A kifizetés HUF-ban történik.
3.3. A közbeszerzési szabályzat a jelen szerződés 1. pontja szerinti aktualizálásáért a
Vállalkozó részére a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon túl további
ellenszolgáltatás nem jár.
4. Késedelmes és hibás teljesítés
Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni, megjelölve a késedelem okát és várható
időtartamát, esetleg a Megrendelőtől vagy harmadik személytől várt szükséges
intézkedéseket.
Amennyiben a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatokat neki felróható okok
miatt a 2.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelemmel teljesíti, úgy Megrendelő
részére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke napi 5.000.-Ft. A késedelmi
kötbér maximálisan 30 késedelmes napig jár.
5. Kapcsolattartás, felek együttműködése
5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése
érdekében együttműködnek. Az együttműködés során a szerződéses feltételeket érintő
kérdésekben alábbi személyek illetékességét kötik ki:
A Megrendelő képviselőjének neve, címe és telefonszáma
Név
:
Cím
:
Telefon
:
E-mail cím :
A vállalkozó képviselőjének neve, címe és telefonszáma
Név
: Márkus Pál
Cím
: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73.
Telefon/fax. : 32 – 512 100
E-mail cím : markusp@chello.hu
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax).
A Megrendelő kérésére a Vállalkozó bármikor köteles információt szolgáltatni a
szerződés teljesítéséről, ez irányú kapcsolattartásra Megrendelő más személyt is
2

megnevezhet. A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik az elektronikus
levelezést.
5.2. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni, a munkavégzés során folyamatosan konzultálnak egymással.
6. A szerződés módosítása
A felek a szerződést csak a kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják.

7. Megbízott mellékkötelezettsége
A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt biztosítani köteles a Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadói névjegyzékben való szerepeltetését.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. Ha a Megrendelő a munkát a saját érdekkörében felmerülő ok miatt állítja le, vagy áll el a
szerződéstől, köteles a készültségi foknak megfelelően az elkészült munkarészek díját
megtéríteni.
8.2. Erre a vállalkozási szerződésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződő
felek jelen szerződést egyetértően elfogadták és igazolt, aláírásra jogosult képviselőik
írták alá.
8.3. A szerződés teljesítése során – és azzal összefüggésben – keletkezett esetleges vitákat a
szerződő felek közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. A szerződő felek a jelen
szerződéssel kapcsolatos bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálására – a pertárgyértéktől
függően – alávetik magukat a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati
Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződés 2 (kettő) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a
szerződő felek elolvastak, s mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Rétság, 2016. …………

Salgótarján, 2016. …………

……………………………………………
Megrendelő

…………………………………….
Vállalkozó
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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
ÁRAJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA – TEMETŐ KERÍTÉS
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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!
Több lakos jelezte, hogy a temetőbe bejárnak a vadak, a sírokon lévő növényzetet rongálják.
A problémára megoldás a temető körülkerítése lehet. Árajánlatot kértem Dósa Károlytól. Az
árajánlat megérkezett, az előterjesztéshez csatolom.
Az árajánlat tartalma szerint a kerítés hossza 400-500 méter, a vállalási ár 3.000 Ft/m + áfa.
A kerítésépítés költsége 1.200.000 Ft – 1.500.000 Ft + áfa között várható.
A vállalkozó 2017. május hóban tudja a munkát elvégezni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 17.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elbírálása – temető kerítés

2016. 11. 25. -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (XI.25.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temető kerítésének átépítésére
érkezett árajánlatról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Dósa Károly 3.000 Ft/m + áfa összegű árajánlatát elfogadja.
A munkák ellenértékét (várhatóan 1.200.000 Ft – 1.500.000 Ft ) a 2017. évi költségvetésben
ütemezni kell.
A munkák megkezdéséig a vállalkozótól szerződés-tervezetet kell kérni.

Határidő: 2016. december 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (XI.25.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temető a temető kerítésének
átépítésére érkezett árajánlatról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Dósa Károly 3.000 Ft/m + áfa összegű árajánlatát nem fogadja el.
Határidő: 2016. december 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: Kramlik Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
Pályázati lehetőség konyha felújítására
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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!
Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás (A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére; Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) tervezete társadalmi
egyeztetésre. A pályázat várhatóan idei évben kiírásra fog kerülni. A tervezetet az
előterjesztés mellékleteként megküldjük.
A pályázat keretén belül lehetőség van az alábbiakra:
• étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;
• étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;
• raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
• étkezőbútorok beszerzése;
• konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése.
A pályázaton elnyerhető legmagasabb összeg 20 millió forint, a támogatás intenzitása 85 %,
vagyis a maximális támogatás eléréséhez minimum 3,5 millió forint önerő szükséges.
Javaslom a pályázaton való indulást (amennyiben a kiírás lehetővé teszi) a maximális összeg
kihasználásával a konyha és az étkező villamoshálózatának és gépészetének felújítása,
valamint a konyhai gépek és eszközök beszerzése érdekében.
A pályázat benyújtásához szükséges a pályázati dokumentáció elkészítése,
konyhatechnológiai tervdokumentáció elkészítése és építészeti tervdokumentáció
elkészítése. A pályázati dokumentáció és a konyhatechnológiai tervdokumentáció
elkészítésére kaptunk ajánlatot (az előterjesztés mellékleteként megküldjük), az építészeti
tervdokumentáció elkészítésének díját nem ismerjük, a hivatali apparátus csökkenő létszáma
miatt árajánlat kérésére nem volt kapacitás.
A pályázati kiírásban szerepel, hogy a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt
tárgya nem adható bérbe, azonban korábbi tájékoztatásokon nem ez hangzott el. Az
előterjesztés készítéséig nem sikerült a kérdés tisztázása, illetve a végleges pályázati kiírás
sem jelent még meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a pályázaton
való indulást (amennyiben a kiírás lehetővé teszi) támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 18.
Hegedűs Ferenc
1 oldal a 2 oldalból

polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslatok
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Pályázati lehetőség
konyha felújítására” című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület támogatja a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázaton történő indulást
a Rétság, 383/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő központi konyha felújítása érdekében. A pályázati
előkészítés és a pályázat benyújtásához szükséges önerő összegét a Képviselő-testület
elviekben biztosítja, a tényleges összeg ismeretében a későbbiekben, a pályázat beadása
előtt dönt. A pályázatírással megbízza az ajánlatot adó Palóckosár Egyesületet.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Pályázati lehetőség
konyha felújítására” című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület nem támogatja a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázaton történő
indulást.
Rétság, 2016. február 19.
Záradék:
Az előterjesztés az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének megsértésével készült.
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 pályázatban való részvételének megtárgyalása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., szeretne pályázni az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű
pályázatra. A pályázat 100%-os támogatottságú, a legközelebbi beadási határidő: 2017.április
28. A részletek megtekinthetők a pályázati anyagban, melyet mellékeltünk, kérjük a kiírás megtárgyalását. A DFT-Hungária, 1052 Budapest, Semmelweis u. 25. cím alatt található intézmény
vezetősége megkeresett bennünket, hogy nem csak a pályázatírásban, hanem teljeskörű pályázati projektmenedzsmentben, a projektötlettől a záró elszámolás elfogadásáig, kockázatvállalással, szívesen részt venne ebben a programban Rétság esetében. Az Együttműködési ajánlatukat és a pályázatról magáról szóló összefoglalót mellékeljük, az eredeti kiírás pedig a
www.palyazat.gov.hu oldalon teljes terjedelmében megtalálható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 16.
Varga Nándorné
ig.h.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (XI.25.) HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár beadványát az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményessé1 oldal a 2 oldalból

géért” pályázat benyújtásával kapcsolatban, azt támogatja. Felhatalmazza Varga Nándornét, a
DFT-Hungária céggel való kapcsolatfelvételre / felhatalmazza Varga Nándornét és a Vis Major
Bizottság tagjait a kapcsolatfelvételre / felhatalmazza Varga Nándornét és a PV Bizottságot a
kapcsolatfelvételre.
A három lehetőség közül lehet választani.
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár beadványát az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázat benyújtásával kapcsolatban, azt nem támogatja.
„C” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár beadványát az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázat benyújtásával kapcsolatban, azt támogatja abban az esetben, ha a helyi önkormányzat adja be a pályázatot.
Határidő:2016. november 30.
Felelős: Varga Nándorné
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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EFOP-3.3.2-16
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT
PÁLYÁZAT CÉLJA:


A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek
óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem
formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.



Részcélok:


a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség
(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően



a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és
készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Jelen felhívásra pályázatot nyújthatnak be:


közművelődési intézmény vagy fenntartója,



közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,



közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret működtető
civil szervezet,



népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói



könyvtár, továbbá fenntartója vagy a nyilvános könyvtári ellátást biztosító önkormányzat,



muzeális intézmények vagy fenntartóik,



közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,



előadó-művészeti szervezetek.



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség,
amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének.



A konzorciumi partnerek száma legfeljebb három lehet.



Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt
támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.



Jogi forma:


Központi költségvetési szerv (GFO 312)



Helyi önkormányzat (GFO 321)



Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)



Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv, GFO 325)



Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)



Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)



Köztestületi költségvetési szerv (GFO 342)



Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 352)



Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)



Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 371)



Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381)



Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (GFO
381)



Egyéb egyesület (GFO 529)



Bevett egyház (GFO 551)



Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)



Közalapítvány (GFO 561)



Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)



Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)



Egyéb alapítvány (GFO 569)



Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)



Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)



Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)



Nonprofit betéti társaság (GFO 576)



Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)



Művészeti alkotóközösség (GFO 735)



Közhasznú társaság (GFO 736)

KERETÖSSZEG:


5 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


167-1.000 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


5-30 M Ft
Intézmény / együttműködési
megállapodások száma

Minimális
összeg

Maximális
összeg

5 db

5 M Ft

10 M Ft

6-11 db

5 M Ft

25 M Ft

12+ db

5 M Ft

30 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2016. október 17-től 2018. október 17-ig



Határnapok:


2016. november 17.



2017. április 28.



2018. október 17.

PROJEKTIDŐSZAK:


A projekt megvalósításának időtartama:


18 hónap



24 hónap



30 hónap



36 hónap



Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap.



A projekt megvalósítása során 2 db mérföldkövet szükséges tervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A támogatást igénylőnek kevésbé fejlett régióban kell székhellyel vagy telephellyel rendelkezni.



A tevékenységek csak kevésbé fejlett régióban valósíthatók meg.



Kizárólag kevésbé fejlett régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési
megállapodás.

CÉLCSOPORT:


Közvetlen célcsoport:


az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,



a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők


Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest
alulteljesítők.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek


A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot
gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt)
tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.



A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:


szakkör, foglalkozássorozat,



kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),



tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,



tábor,



versenyek, vetélkedők,



műhely- és klubfoglalkozás,



témanap, témahét,



művészeti csoport.

Témajavaslatok (példálózó felsorolás):


amatőr- és népművészeti foglalkozások, klubok, szakkörök,



könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt felkeltő közösségi zenélés, zenei tanulókörök,



az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a
kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és
kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok,



múzeumi rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra,



kreatív területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat digitális írástudáshoz,
internet-használathoz, információkereséshez,



tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások, szövegértést fejlesztő foglalkozások,
tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz stb.
kapcsolódó foglalkozások, témanapok,



színház- és drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógiai foglalkozások stb.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése:


a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés



szakmai terv elkészítése



együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási intézményekkel



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


Infrastruktúra-fejlesztés:


A foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök
beszerzése, amennyiben nem állnak rendelkezésre (legfeljebb 10%)

SZAKMAI ELVÁRÁSOK A FOGLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN:


Valamennyi együttműködési megállapodás keretében, nevelési-oktatási intézményenként kötelező
megvalósítani 6 havonta legalább egy, az alábbi foglalkoztatási formák követelményeinek megfelelő
tevékenységet:

Foglalkoztatási
forma

Havi szakkör

Heti szakkör

Meghatározás
Szakkör: a nevelési-oktatási
intézmények oktatási-nevelési
programjának megvalósítását,
valamint kínálatának gazdagítását
támogató tanórán kívüli szabadidős
tevékenységek.
Szakkör: a nevelési-oktatási
intézmények oktatási-nevelési
programjának megvalósítását,
valamint kínálatának gazdagítását
támogató tanórán kívüli szabadidős
tevékenységek.

Minimumkövetelmények

Legalább 6 fő, min. 5 alkalommal.
Alkalmanként min. 2 x 45 perc
foglalkozás.

Legalább 6 fő, min. 16 alkalom,
alkalmanként min. 1 órás foglalkozás.

Foglalkozássorozat

Tematikus, de nem szakkör formában
megvalósított foglalkozások.

Legalább 6 fő, egy foglalkozássorozat
legalább 5 alkalom x 2 óra/alkalom.

Tehetséggondozó, –
fejlesztő, felzárkóztató
kiscsoport

Tehetséggondozás, –fejlesztés: a
tevékenység személyre szabott
képzési lehetőség egy-egy területen
kiemelkedő képességgel rendelkező
diák(ok) számára. Felzárkóztatás: a
tevékenység személyre szabott
képzési lehetőség valamely
képességében átlag alatt teljesítő
diákok számára.

Legfeljebb 8 fő, min. 10 alkalom,
alkalmanként min. 45 perces
foglalkozás.

Versenyek, vetélkedők

Műhely- és
klubfoglalkozás

Versenyek: előre meghatározott
területen tartott szabadidős
tevékenység, amelynek győzteseit a
verseny végén díjazzák. Vetélkedők:
egy-egy témakörben megrendezésre
kerülő, nem rendszeres,
ismeretterjesztésre is alkalmas
program, amelynek végén a legjobb
eredményt elérők díjazásban
részesülnek.
Kötetlenebb, elsősorban informális, a
résztvevők aktivitására és
kezdeményezőképességére alapozó
foglalkozások.

Iskolák esetében min. 20 fő, minimum 2
alkalom; óvodák esetében min. 15 fő,
minimum 2 alkalom.

Legalább 8, legfeljebb 15 fő, legalább 10
alkalom.

Témanap, témahét

Élményszerű, tapasztalati úton való
ismeretszerzés, meghatározott
témában.

Iskoláknál min. 20 fő, óvodánál min. 15
fő; legalább 3 témanap, vagy egy
témahét. Egy témanapon min. 3 órás
foglalkozás, egy témahét min. 4
egymást követő témanapból áll.

Művészeti csoport

Kifejezetten rendszeres művészi
tevékenységekre (pl. néptánccsoport).

Legalább 10 fő heti 1 alkalommal min.
2x45 perc. Összesen legalább 15
alkalom.

Tábor

Több napos, összefüggő, azonos
résztvevői körrel zajló készség- és
képességfejlesztő szabadidős
rendezvénysorozat.

Iskoláknál min. 20 fő, óvodánál min. 15
fő; legalább 4 nap. Egy tábori napon
min. 4 órás foglalkozás.

Kulturális óra

A kulturális intézményben, mint
iskolán kívüli tanulási helyszínen
megtartott, szemléletes foglalkozás
kulturális szakember vezetésével.

Legalább 20 fő, óvodánál min. 15 fő.
Legalább 5 alkalom, egy-egy kulturális
óra iskoláknál 2x45 perc, óvodáknál
1x30 perc.



A foglalkoztatási forma kiválasztásánál óvodák esetében azok vállalhatóak, melyek az adott óvoda
pedagógiai programja értelmében relevánsak, illetve amelyek esetében résztvevők létszáma és a
megvalósítás alkalom és óraszáma reálisan teljesíthető.



Az egyes foglalkoztatási formák keretében egy időpontban több nevelési-oktatási intézmény számára is
tartható foglalkozás, a létszámelőírások betartásával.



Nem kötelező valamennyi együttműködési megállapodás keretében ugyanazokat a foglalkoztatási
formákat vállalni, ezek száma megállapodásonként szabadon választható.



Egy nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodáson belül a választott
tevékenységek időtartama eltérő lehet: 18-36 hónap.

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Projekt előkészítése, tervezése (kivéve közbeszerzési
eljárások lefolytatásának költsége)

1,5%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Projektmenedzsment

2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5%

Rezsi

1%

Tartalék

1%

Eszközbeszerzés

10%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

0,5%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
(kiszervezett szolgáltatások)

30%

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:


5 év



Fenntartással érintett vállalások: a kedvezményezett vállalja


a fenntartási időszakban együttműködő intézményenként évente legalább egy foglalkoztatási
forma tevékenységeinek megvalósítását (nem lehet egyszeri rendezvény),



az egyes foglalkoztatási formák keretében egy időpontban több nevelési-oktatási intézmény
számára is tartható foglalkozás a létszámelőírások betartását.

INDIKÁTOROK:


Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása az együttműködő nevelésioktatási intézményekből: 30%

Együttműködési ajánlat

Kulturális intézmények
a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16

Véglegesített pályázat
3.0

(Forrás: www.palyazat.gov.hu)

Javasolt cselekvés:
Mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén
az együttműködés lehetőségéről egyeztessünk!

Ajánlatkészítő:
Jagasics Gergő
Stratégiai elemzési és tervezési igazgató

CREDO
A sort magunkon kell kezdenünk.
Először is ránk kell, hogy igaz legyen minden, amit
tanítunk, és amire tanácsot adunk. Magunknak szabjuk
a mércét, és mérce szeretnénk lenni a kedves Ügyfeleink
számára.
Ez a felelősség nagyszerű lehetőség minden
folyamatgazdánknak arra, hogy – az általunk szabott
mércének elsőként megfelelve – jót cselekedjenek az
Ügyfeleinkkel és jobban végezzék a munkájukat minden
áldott nap

Miért induljon a
pályázaton?

 Mert célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek
óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem
formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg.
 Mert célja csökkenteni az iskolai lemorzsolódást (többek között képzések, szakkörök,
foglalkozások, foglalkozás-sorozatok, egészségnevelés, virtuális oktatási környezet, versenyek,
vetélkedők, képzések, táborok, tanoda típusú fejlesztésekkel).
 Mert fontosnak tartja a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentését,
valamint a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítését, az alapellátás fejlesztését a
nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

Miért DFT-Hungáriával
működjön együtt?

 Mert a pályázatban a fejlesztés áll a központban.

DFT-Hungária nem egyszerűen engedélyezett felnőttképző intézmény, hanem teljeskörű
szolgáltatásokat nyújt a képzés, a rendezvények, a tanácsadás, a marketing és az innováció
területén: több mint 800 EU-projekt megvalósítása és sikeres zárása fűződik a nevéhez.
 Mert DFT-Hungária nem pályázatírást,
projektmenedzsmentet vállal.

hanem

teljeskörű

Az Ügyfélnek nem egy nyerészkedő partnerre, hanem a szakmai program minél jobb
meghatározására és megvalósítására kell figyelnie.
 Mert DFT-Hungáriának kész, kipróbált
megvalósításra, az Ügyfél nem próbanyúl.

projektterve

van

a

A pályázók közel 70%-a győzelem után jön rá, hogy rossz a tervezés, és a megvalósításnál mintha
a vonat után kötötték volna, ami kontrollálhatatlanul robog a pályázat végéig. DFT-Hungária
gyakorlatból tudja, hogyan működik a pályázat úgy, hogy az Ügyfél arra a lényegre figyelhet,
amiért pályázott.
 Mert DFT-Hungária
sajátjával.

úgy

jár

el minden

pályázattal,

mint

a

Minden forrást, amely a szervezetnél maradhat, betervezhet a pályázatba úgy, hogy pályázó a
szakmai előnyök mellett az egzisztenciális előnyöket is maradéktalanul kihasználhassa.

Együttműködési ajánlat

Ajánlattevő

Kapcsolat

DFT-Hungária
Nyilvántartásba vételi szám: E-000073/2013
Pablényi Attila, vezérigazgató
Elérhetőségek: attila.pablenyi@dft.hu, 06 20/338-0696
1.
2.
3.

Lehetséges
ügyfelek

Ügyfél okai

Ügyfél céljai

Tartalom
Mennyiség,
helyszín

4.
5.
6.
7.
8.

Közművelődési intézmények vagy fenntartójuk;
Közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzatok;
Közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret
működtető civil szervezetek;
Népi kézműves alkotóházak, közösségi népi kézműves alkotóházak vagy ezek fenntartói;
Könyvtárak, fenntartójuk vagy a nyilvános könyvtári ellátást biztosító önkormányzatok;
Muzeális intézmények vagy fenntartóik;
Közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak;
Előadó-művészeti szervezetek.

1.
2.
3.

Valódi szükséglet a fejlesztésre, a külső szakmai partnerre
Indulni kíván a pályázaton
DFT-Hungária-t hiteles partnernek tartja, akire szívesen bízza a megvalósítást

1.

A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség
(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően.
A köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának
és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

2.

Lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben
1.
2.

A felhívás keretében 167-1.000 db támogatási igényt támogatnak.
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók területe.

1.
2.

Idő
3.
4.
5.
1.
2.
Költségek

3.
Javasolt
cselekvés

A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal
A pályázatot 2016. október 17-től 2018. október 17-ig lehet benyújtani az alábbi
határnapokkal:
 2016. november 17.
 2017. április 28.
 2018. október 17.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb a támogatási szerződés
aláírásától számított 18-36 hónapon belül
Záró kifizetési igénylés benyújtása: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap.
A pályázatokat standard, szakaszos eljárásrendben bírálják
A támogatás intenzitása: 100%
A támogatás mértéke: 5-30 M Ft az alábbi megkötésekkel:
 5 db együttműködési megállapodás esetén: legfeljebb 10 M Ft
 6-11 db együttműködési megállapodás esetén: legfeljebb 25 M Ft
 12 feletti darabszámú együttműködési megállapodás esetén: legfeljebb 30 M Ft
A rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft

100%-os az intenzitás, azaz a pályázathoz nem szükséges saját forrást bevonni, ezért
mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén az
együttműködés lehetőségéről egyeztessünk!

Szakmai ajánlat
Szolgáltatási koncepció
I.

Projekt előkészítése

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: A programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés.
Pályázatban foglalt tevékenység: Szakmai terv elkészítése.

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési
terv elkészítését is.
Pályázatban foglalt tevékenység: Együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási
intézményekkel.

II.

Projekt szakmai megvalósítása
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó Projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Versenyek, vetélkedők
Javasolt megoldás:

 csoport és egyéni versenyek díjazással az alábbi témakörökben: informatika, idegen nyelv,
gazdasági-pénzügyi kompetenciák, szövegértés, versmondás, városismeret, kulturális ismeretek,
mozgóképkultúra és médiaismeret stb.
Pályázatban foglalt tevékenység: Témanap, témahét
Javasolt megoldás:



élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés az alábbi témákban: amatőr- és népművészeti
foglalkozások, közösségi zenélés, informatika, idegen nyelv, gazdasági-pénzügyi kompetenciák,
mozgóképkultúra és médiaismeret, internethasználat, könyvtárhasználat, személyiségfejlesztő
kulturális foglalkozások, színházi napok stb.

Pályázatban foglalt tevékenység: Tábor
Javasolt megoldás:



több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló készség- és képességfejlesztő szabadidős
rendezvénysorozat az alábbi témákban: önismereti tábor, alkotótábor, hagyományőrző tábor,
kreatív tábor, média tábor, programozó tábor, színjátszó tábor, zenei tábor stb.

Pályázatban foglalt tevékenység: Kulturális óra
Javasolt megoldás:



b.

a kulturális intézményben, mint iskolán kívüli tanulási helyszínen megtartott, szemléletes
foglalkozás kulturális szakember vezetésével: kreatív-kompetenciafejlesztő óra, múzeumi óra,
könyvtári óra stb.

Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Havi, heti szakkör - tanórán kívüli szabadidős tevékenységek.
Pályázatban foglalt tevékenység: Foglalkozássorozat - tematikus, de nem szakkör formában
megvalósított foglalkozások.
Pályázatban foglalt tevékenység: Tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport - egy-egy
területen kiemelkedő képességgel vagy képességében átlag alatt teljesítő diákok számára.
Pályázatban foglalt tevékenység: Műhely- és klubfoglalkozás - résztvevők aktivitására alapozó
foglalkozások.
Pályázatban foglalt tevékenység: Művészeti csoport - rendszeres művészi tevékenységekre (pl.
néptánccsoport).

III.

Projektmenedzsment és szakmai vezető

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment uralása, szakmai vezető bérének elszámolása
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment, szakmai vezető alkalmazása

IV.

Eszközök és immateriális javak beszerzése
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Eszközök és immateriális javak beszerzésének uralása
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Eszközök kiválasztása és megfelelő használata. A projekt
megvalósításához, az engedélyezett tevékenységek (foglalkozások) megtartásához nélkülözhetetlen,
megfelelően indokolt eszközök (pl. szkenner, fényképezőgép, CD lejátszó, mikroszkóp, hangtechnikai
eszközök, hangszerek), - illetve számítógép/laptop, egyéb berendezések (pl. bútorok (székek, asztalok,
kisebb szekrények, tárolóhelyek, sátrak) bekerülési értéke.

V.

Kommunikáció
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

Pályázati projektmenedzsment

Nem pályázatírás, hanem teljeskörű pályázati projektmenedzsment:
projektötlettől a záró elszámolás elfogadásáig, kockázatvállalással


A projekt megvalósíthatóságának biztosítása



Hatóság által elvárt akkreditációs és engedélyezési feltételek közvetett biztosítása



Projektterv készítése: képzési terv, megvalósítási terv, költségterv



Szerződéskötés támogatása a Hatósággal



Pályázati megvalósítás közvetett támogatása: képzési terv véglegesítése, képzések
megszervezése, képzések megtartása



Pályázat teljeskörű dokumentálása az elvárásoknak megfelelően



Pályázati jelentések készítése a Hatóságnak



Előleglehívás támogatása, pénzügyi elszámolás biztosítása

Tegyen próbára minket kockázat nélkül
Igényelje ingyenes, próba tréningnapunkat
Érthető, ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a pályázaton való indulásra a legjobbakat
választotta ki. Ha úgy dönt, indul ezen a pályázaton, igényelje ingyenes, próba
tréningnapunkat!
Az alábbi tréningnapjaink egyikét ajánljuk. Ön dönt, hogy melyiket tartsuk meg
munkaszervezetében munkatársainak (4 órában):
A munkavégzés 12 alaptörvénye / Milyen folyamatokat ural a vezető? / Ügyfélszolgálat:
munkafilozófia, nem részleg! / Szervezeti SWOT elemzés / Hibaokok elemzése a
munkaszervezetben / A megállapodáskötés koncepciói / Szabályozott kreatív gondolkodási technikák
gyakorlata
További információkért keresse
Forgács Zsuzsát
a zsuzsa.forgacs@dft.hu email címen vagy a +36-20/339-90-71-ös telefonszámon.
Az aktuális pályázati kiírásokról további információkat talál a
www.ginop.hu és a www.efop-palyazat.hu oldalakon.

Pályázati referencialista
TÁMOP-3.1.4-12: Avasi Gimnázium / Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény / Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és
Kollégium A Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája / Klebelsberg Intézmény
Fenntartó Központ / Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola / Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola / Óbudai Nagy László Általános
Iskola / Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola / Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája / Szent Tamás
Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda / Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Fenntartó Társulás / Tompa Mihály Református Általános Iskola
TÁMOP-3.3.10-12: Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola / Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium / Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági
Szakközépiskola / Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Makói Oktatási Központ
Szakképző Iskola és Kollégium) / Kontawig Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola /
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola / Premier
Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola / Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző
Iskola / Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégium
TÁMOP-5.5.1/B: "Add a kezed" Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete / Alba Sansz
Kulturális Alapítvány / Bocs – Bokor Öko Csoport Alapítvány / Debreceni Zsidó Hitközség / Dr.
Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány / Filadelfia Evangélikus Egyházközség / HIT
Gyülekezete / Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola / Keresztyén
Szeretetszolgálat Alapítvány / Körös-Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége / Küldetés Alapítvány /
Magyar Cserkészszövetség / Magyar Népfőiskolai Társaság / Magyar Vöröskereszt Baranya
Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete /
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezet / Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség / Újszövetség Gyülekezet /
Miskolci Autonóm Orthodox Zsidó Hitközség / Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő
Egyesület / Nagycsaládosok Országos Egyesülete / Pápai Református Egyházközség / Polgárdi
Református Egyházközség / Sátoraljaújhelyi Ifjúsági Egyesület / Segítő Szeretet Alapítvány /
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon / Szabad Tér Egyesület /
Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány /
Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség / Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus
Egyházközség / Tiszáninneni Református Egyházkerület / Vanyarci Evangélikus Egyházközség /
XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület

TÁMOP-3.2.12-12: Kecskeméti Ifjúsági Otthon / Kecskeméti Kulturális és Konferencia
Központ Nonprofit Kft. / Országos Idegennyelvű Könyvtár / Petőfi Irodalmi Múzeum
TÁMOP-5.6.1/A: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
TÁMOP-6.1.2/A: Add a kezed Nagycsaládosok Püspökladányi Egyesülete / Algyői Sport Kör /
Bocs Alapítvány / Fény Felé Alapítvány / Fiatal Civil Kurázsi Egyesület / Fiatalok a Fiatalokért
Egyesület / Gyermekkert Alapítvány Óvoda / KERÉKKÖTŐ Sport- Kulturális- és Szociális
Egyesület / Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen / Mezőföld Népfőiskolai Társaság / PécsEgyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány / RIKAIZEN Angyalkert Sport- és Kulturális
Egyesület / Sárszentmihály Községi Önkormányzat / Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-NagykunSzolnok megyei Egyesülete / Szandaszőlősért Egyesület
TÁMOP-6.1.2/B: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. / Bólem
Kft. / Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. / Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. / Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. / Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. / Kapos Volán Zrt. / KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Ipari Kft. / PÉTÁV
Pécsi Távfűtő Kft. / Rak-Trans Kft. / Schiedel Kéménygyár Kft. / Tettye Forrásház Zrt. /
Tűzállótechnikai Szolgáltató Gyártó és Kereskedelmi Kft.
ÁROP-1.A.5/3.A.2: Gyömrő Város Önkormányzata / Budapest Főváros VI. kerület Terézváros
Önkormányzata / Debrecen MJV Önkormányzata / Siklós Város Önkormányzata / Tamási Város
Önkormányzata / Komló Város Önkormányzata / Pécs MJV Önkormányzata / Miskolc MJV
Önkormányzata / Püspökladány Város Önkormányzata / Budapest VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzata / Kecskemét MJV Önkormányzata / Nyíregyháza MJV Önkormányzata
ÁROP-1.A.6: Miskolc MJV Önkormányzata
ÁROP-1.A.2/3.A.1: Cece Nagyközség Önkormányzata / Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerület Önkormányzata / Dunaszeg Község Önkormányzata / Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata / Mohács Város Önkormányzata / Mór Város Önkormányzata /
Rákóczifalva Város Önkormányzata / Somogyvár Község Önkormányzata / Szentes Város
Önkormányzata / Szentlőrinc Város Önkormányzata / Tolna Város Önkormányzata / Vecsés
Város Önkormányzata

TÁMOP-2.1.5: ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. / Index.hu Zrt. / Kapitális
Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Korall Csempe Kft. / "Mould-Tech" Mérnöki
Iroda Kft. / Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Starcopy Fénymásológép-javító,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
HEFOP-3.4.1/08: Autó Sós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Autocarma Zrt. / Biomi
Biotechnológiai Szolgáltató Kft. / Budapesti Közlekedési Zrt. / Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. /
Dun and Bradstreet Hungária Információ Szolgáltató Kft./ Dunai Kavicsüzemek Kft. / ElektroMetall Paks Kft. / Excluzív-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / FoodMicro
Minőségellenőrző, termékfejlesztő és Kutató-Mérnöki Szolgáltató Kft. / Fornetti Fagyasztott
Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft. / Frontsoft Információtechnológiai Kft. / Ganz
Transelektro Villamossági Zrt. / Grabowski Kiadó Kft. / Gyomai Kner Nyomda Zrt. / Kis
Műanyagtechnika 2003 Kft. / KovacsBau.hu Építőipari Vállalkozó Kft. / Masped-Railog Vasúti
Szállítmányozási Kft. / Milton Finanszírozási Zrt. / Net Média Kiadó és Internet
Tartalomszolgáltató Zrt. / Olympus Hungary Kft. / Sky Marketing Communications Kft. / STS
GROUP Mérnöki Iroda Zrt. / TBG Hungária-Beton Kft. / Totalcar.hu Informatikai Kft. /
Tranz-Org Rendezvénytechnika Kft. / Wessling Hungary Kft.
TÁMOP-2.3.3/A: Anda Kereskedelmi Kft. / Adverticum Zrt. / Canter Kft. / Cecei-Kéhli
Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. / Cirkont Zrt. / Club Azúr Kft. / Digbuild Kft. / Dologidő
Kft. / Dorog-Hús Kft. / Éden-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Egyetértés-Coop Zrt. /
ÉHG Kft. / Factory Creative Studio Grafikai Tervező, Kiadó és Szolgáltató Kft. / Falusi Bolt
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Fazekasné Kft. / Foltin-Globe Kft. / Geofor Kft. / Grót-Coop
Zrt. / G.T.SZ. Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. / Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. /
Human Service Agency Kft. / Járműszerelvényt Gyártó Zrt. / Jüllich Glas Zrt. / Kandó Kálmán
Műszaki Főiskola Multi Job Iskolaszövetkezet / Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. / KopKa Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. / Korda Filmstúdió Kft. / Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda
Kft. / Lachús Kft. / Linea Bútor Kft. / "M.B.Travel Service" Utazási Kft. / Marketbau-Remeha
Kft. / Meló-Diák Alföld Kft. / Meló-Diák Kecskemét Kft. / Meló-Diák Kft. / Mérték Építészeti
Stúdió Kft. / Mese Kft. / Miskolci Likőrgyár Kft. / Nefelejts! Kereskedelmi Kft. / Netrix Kft. /
Norpan Sütőipari Kft. / Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. / OHG Kft. / Piac és
Profit Kft. / Sajó-Hús Vágó és Feldolgozó Kft. / Shortcut Communication Kft. / TRACONBudapest Ipari, Közvetítő Képviselő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Universitas
Iskolaszövetkezet / V-Metálbau Gyártó és Szerelő, Kereskedő Kft.
TÁMOP-2.3.3/B: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zrt. / CO-OP Star Zrt. / Csaba Metál
Öntödei Zrt. / Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. / Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt. /
McDonald’s Kft.

TÁMOP-2.1.3-11/A: Büki Kft. / Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet / EuroRaptor Kft. /
Fábafém Bt. / Foltin-Globe Kft. / GIGA 2003 Kft. / Gyegép Kft. / Kögáz Kanizsa Regionális
Építő-Szerelő Kft. / Meló-Diák Iskolaszövetkezet Szolnok / Mould Tech Kft. / Nelson
Flottalízing Kft. / Pannon Szoftver Kft. / Proko Travel Kft. / SATRAX Elektronic
Telekommunikációs Kft. / T-Dental Kft. / Vesz-Mont 2000 Kft. / Webshark Kft.
TÁMOP-2.1.3-11/B: Aditus Zrt. / Baranyi Sütőipari Kft. / Bólem Építőipari Kft. / Coop-Halas
Zrt. / Egyetértés Coop Zrt. / Gala-Kerzen Hungária Kft. / Grót Coop Kereskedelmi És
Szolgáltató Zrt. / Kop-ka Zrt. / Kunszöv Textilruházati Kft. / MAS 2003 Kft. / Miskolci
Likőrgyár Zrt. / MOM Faktor Gépipari Kft. / Pedró Pékség Kft. / Rakamaz és Vidéke
Takarékszövetkezet / Sajóhús Kft. / Tabi Coop Zrt. / Taugép Gumiipari Gépgyártó és
Kereskedelmi Kft. / Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet / Uhrin Transzport Kft.
TÁMOP-2.1.3-12/A: Abaúj Takarék Takarékszövetkezet / BOSKO-HIDRAULIKA
Szolgáltató Kft. / Cellplast Műanyagipari Kft. / Csaba Talk Távközléstechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. / Deka Kereskedelmi Kft. / Dental-Soft Kft. / Family Friss Kft. / Flex-Tex Bt. /
Grand Pharma Kft. / Hertelendy Kastélyszálló Kft. / Hotel Korona Eger / IS DEKA Bt. /
KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. / Kovács Tüzép Kft. / MasterClean Kft. /
MEDCENTER Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. / Meister-Holz Kft. /
Mikolasek Kft. / Orangeways Dél-Alföld Kft. / Plastic-Form Szerszámgyártó Kft. / RAKTRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Regionális Pszichiátria Egészségügyi Szolgáltató Kft. /
Rochlitz Gyógytornász és Szolgáltató Bt. / Shark Ipari Megoldások Kft. / Szinflex Plus Kft. / Vass
& Ko Építőipari Kft. / Votec Kft. / West-Szeg 2001 Kft. / Wetwipe Kft. / X-Meditor Lapkiadó,
Oktatás-és Rendezvényszervező Kft. / Zsoldos Kft.

Cégsztenderd
Márka
Szlogen
Alapítás éve
Cégforma
Vezérigazgató
Székhely
Honlap
Minőségbiztosítási
rendszer

Működési
filozófiánk
kulcsfogalmai

Tanúsítványaink

DFT-Hungária
Jót és jobban
2001
Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt.
Pablényi Attila
1052 Budapest, Semmelweis u. 25.
www.dft.hu
Project Process Controlling
Vizionális működés: jövőkép és felelősség / Misszió: elkötelezettség és örök
ügyfél / Teljességre törekvés: maximalizmus / Pozitivitás: cselekvés és megoldás /
Transzparencia: láthatóság és érthetőség / Teljesítménykultúra: eredmény és
érték / Minőség: megelőzés és proaktivitás / Sztenderdizálás: a jobbítás
állandósítása / Kozmosz: rend és egyszerűség / Együttműködés: közösségi
szinergia / Konszenzus: egyetértés és azonosulás / Egység: közösségi
felelősségvállalás
MSZ EN ISO 9001 9001:2001
Engedélyezett felnőttképző intézmény: E-000073/2013

Víziónk

Ötletünk és jövőképünk előremutató fejlesztési szolgáltatások és projektek
működtetése, melyekben hiszünk, és amelyekhez megvan a szakmai
hozzáértésünk; ésszel tesszük, de a szívügyünk is. Eredeti ötletekre épülő
értékteremtő folyamatokat valósítunk meg, proaktív munkavégzési rendszerben.
Nem nagy halak, hanem gyors halak vagyunk. Gondolattal, szóval, cselekedettel
a jelenben is a hosszútávú jövőt szolgáljuk.

Missziónk

Mindig és mindenkor a Jobb Szállító szerepének felvételére törekszünk, aki
szándéka szerint jobban tudja, hogy mire van szüksége a kedves Ügyfélnek, mint
az Ügyfél saját maga. Hiszünk abban, hogy Ügyfeleink céljainak megvalósításán
keresztül társadalmi közösségünk érdekeit is mindig előremutatóan kell
szolgálnunk. Jót akarunk cselekedni, és jobban végezni a munkánkat minden nap.

Tevékenységeink

Teljeskörű fejlesztési szolgáltatások, projektek és pályázati források /
Működésfejlesztés, szervezetfejlesztés és értékteremtés fejlesztése /
Munkaszervezetek, munkatársak és vezetők fejlesztése / Kommunikációs,
marketing és disszeminációs projektek / Engedélyezett felnőttképző intézmény

Profiljaink

Fejlesztési ötletek, pályázati lehetőségek, teljeskörű projektmegvalósítás /
Korszerű gyakorlat képzések, Mesterkurzusok, vezetői coaching /
Kommunikáció, marketing, disszemináció / Elemzés, tanácsadás, audit /
Workshop, rendezvény, konferencia / Kutatás + Fejlesztés + Innováció

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. november 25-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. november 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Üzemeltetési megállapodás jóváhagyása

2016. 11. 25. -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. (XI.25.) 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. december 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 3. 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

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
NÓGRÁDVILL Kft.
Rétság 088/1 hrsz-ú ingatlanon villamosenergia bővítése ügyében tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelme II.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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!
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Ybl M. u. 88..) tervezte a Rétság 088/1 hrsz-ú ingatlan
villamosenergia bővítéséhez szükséges nyomvonal kijelölési dokumentációt. A
villamosenergia bővítés nyomvonala a Rétság 087 hrsz-ú ingatlant érinti, melyek közül ez
utóbbi Rétság Város Önkormányzat tulajdona, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára bejegyzett
vezetékjoggal terhelt kivett közterület.
A NÓGRÁDVILL Kft. fentiek alapján a hatósági vezetékjog engedélyezési eljárás előkészítését kezdte meg, és – mint a nyomvonallal érintett ingatlan tulajdonosát – kereste meg
Rétság Város Önkormányzatát, hogy a tulajdonában illetve kezelésében lévő területtel
kapcsolatban hozzájáruló nyilatkozatát kérje. A kérelemhez Király László (NÓGRÁDVILL
Kft.) által készített NVL-56/16 számú tervdokumentációját mellékelték.
A tervezett nyomvonal az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő, meglévő transzformátor
állomástól indul és két 90 fokos irányváltással ér el a 088/2 hrsz-ú ingatlanig. Az önkormányzati tulajdonú 087 hrsz-ú ingatlanon az összesen 67 m-es nyomvonal került tervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és tulajdonosi
hozzájárulását megadni szíveskedjen. (A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.)
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2007. évi LXXXVI. Tv. a villamos energiáról
1 oldal a 2 oldalból

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem……….

2016. 11.25-i ülésére

382/2007. (XII.23.) Kormányrendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a NÓGRÁDVILL Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tervezésében a 088/1 helyrajzi számúingatlan
villamosenergia bővítésével összefüggésben a Rétság 087 hrsz-ú közterületet érintő
nyomvonatkijelöléshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:

Rétság Város Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró
NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Ybl M. u.
88.) kérelmére – a mellékelten benyújtott, Király László által készített NVL-56/16 számú tervdokumentáció alapján – a Rétság 088/1 hrsz-ú ingatlanok megfelelő ellátása
érdekében szükséges villamosenergia bővítéshez az érintett Rétság 087 hrsz-ú kivett
közterületre vonatkozóan a nyomvonal kijelöléshez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Határidő értesítésre: 2016. december 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
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

NAGY JÓZSEFNÉ KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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!
Nagy Józsefné rétsági lakos kéri, hogy a Képviselő-testület adja bérbe részére a Szőlő u. 7. szám
alatti ingatlannal szomszédos, 620/5 Hrsz-ú, kivett beépítetlen területből 220 m2-es területet, a
háztáji kiskert céljára.
Kérelmező évek óta bérli a területet. Korábban földhaszonbérleti szerződést kötöttünk Nagy
Józsefnévall. Mivel üresen álló területről 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. november 14.
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
/2017.( XI.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Józsefné rétsági lakos kérelmét megismerte és a Rétság 620/5 hrsz.-ú 220 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
2017. január 1. naptól 2017. december 31. napig terjedő időszakra vonatkozóan aláírja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (képviseletében: Hegedűs Ferenc
polgármester továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Nagy Józsefné Rétság, Szőlő u. 7. sz. alatti
lakos mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel:
1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az önkormányzat tulajdonában álló, belterületen fekvő,
620/5. hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból konyhakert céljára 220 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 5.105.-Ft-ot, azaz ötezeregyszázöt forintot köteles befizetni a bérbeadó költségvetési számlájára utólag, 2017. december 15.napjáig.
5.) Bérlő köteles a földet gyom-mentesíteni.
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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 bérleti díjat 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: Hesz Ildikó
előterjeszti: Dr. Varga Tibor
KÖZSZOLGÁLATBAN ÁLLÓK ILLETMÉNY ELTÉRÍTÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25. -i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati jogviszonyban állók díjazását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény szabályozza. E törvény bevezetője szabályozza a közszolgálati munka közös szabályait. A
törvény kiemelt figyelmet fordít a közösség erejének és minden ember becsületének alapját képező munkára, amely a munkavégzéssel együttjáró általános jogosultságokat és kötelezettségeken
túlmenő speciális és többlet jogosultságokat és feladatokat ír elő a köztisztviselők számára.
A köztiszviselő havonta illetményre jogosult. A köztisztviselői alapilletményt az illetményalap és a
bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki. Az illetményalap összegét az állami
költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap
2016. évben is egységesen 38.650 forint. Az illetmény megállapításának alapjául szolgáló illetményalap utoljára 2008. évben változott 36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra, azóta változatlan.
A törvény alapján a helyi önkormányzati rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke
a köztisztviselő illetményének legfeljebb 30-%-a. Az illetménykiegészítés középiskolai végzettségű
köztisztviselőnek is megállapítható legfeljebb 20%-os mértékben.
A Rétsági Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére a törvényben biztosított egységes mértékű illteménykiegészítés 2010-ben a középfokú végzettségű köztisztviselők részére
10%-os mérték került elfogadásra. Jelenleg az alapilltemény és a 10%-os illetménykiegészítés
együttes összege nem éri el a garantált bérminimumot (129.000 Ft) a középfokú végzettségű köztisztviselő esetében.
A Polgármesteri Hivatalban 5 fő középfokú végzettségű és 6 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő és 1 fő ügykezelő áll alkalmazásban az alábbi bontásban:
Jegyző
I.

• 1 fő
besorolási osztály
• 2 fő + 30%-os eltérítés
• 3 fő (nincs eltérítés)

1 oldal a 3 oldalból

Közszolgálatban állók illetmény eltérítése

2016. november 25.-i ülésére

II. besorolási osztály
• 1 fő személyi illetmény
• 4 fő + 10%-os eltérítés
III. besorolási osztály
• 1 fő eltérített ügykezelői illetmény
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015.
(XII.29.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén
129.000 Ft. A garantált minimálbér folyamatos emelése miatt a bértábla „öszecsúszott”, a középfokú végzettségű pályakezdő és a 30 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező dolgozó bérét is ki kell
egészíteni, hogy elérje a garantált bért. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek bére gyakorlatilag a
fizetési fokozat változását követi, ami nagyon csekély mértékű.
Az alacsony illetmények miatt a 2016-os évben a Polgármesteri Hivatalban 2 fő lemondott köztisztviselői jogviszonyáról és 1 fő áthelyezését kérte a helyi járási hivatalhoz. (A járási hivatalokban
dolgozók bére a 2016. évi LII. törvény alapján kerül megállapításra.)
Mivel a Járási Kormányhivatal és a Polgármesteri Hivatal egy épületben van a bérfeszültség ezáltal sokkal „kiélezettebb”. A lemondás-áthelyezés miatt a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport feladatkörébe tartozó ügyek intézése napi szinten problémát okoz.
A bérfeszültség rendezésére az alábbi két lehetőség közül javaslom dönteni:
A Kttv. 133. § szerint:
(3) A hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások
elő
irányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal
csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év
február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben egy alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően a teljesítményértékelés alapján módosítható, azzal a
feltétellel, hogy a kormánytisztviselő korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%kal csökkenthető.”
A Kttv. 235.§ szerint:
(1)
A képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel
alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó
havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
(2) Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a köztisztviselők és ügykezelő béreinek rendezése céljából 2017. január 01-től engedélyezze a személyi bérek kialakítását és annak forrását a 2017. évi
költségvetési rendelet személyi juttatások előirányzatán biztosítsa.
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Az alacsony bérezés miatt továbbá javaslom felülvizsgálni az önkormányzatnál és intézményeinél
állományban lévő közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti jogviszonyok béreit is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az intézmények közötti egyenlő elbírálás lehetőségét a pénzügyi források figyelembe vételével felülvizsgálni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 16.
Dr. Varga Tibor s.k.
Jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
2010. évi KT. határozat a középfokú végzettségű dolgozók illetménykiegészítéséről
3. Jogszabályi háttér:
2011. évi CXCIX. törvény

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(XI.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közszolgálatban állók illetmény eltérítéséről szóló előterjesztést.
A,.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban hozzájárul, hogy a vezető át nem ruházható hatáskörében eljárva 2017. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban a
kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb
50-%-al megemelje vagy legfeljebb 20%-al csökkentett mértékkel megállapítsa.
B.,
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban hozzájárul, hogy a vezető át nem ruházható hatáskörében eljárva 2017. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőknek a Kttv.
-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt
állapítson meg.
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 Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelezte az Önkormányzat felé, hogy 2017-2018 évi járási startmunka programok tervezése megkezdhető.
A járási startprogramok 2017. március 1-én indulhatnak és 2018. február 28-ig tervezhetők. A
programok időtartamának tervezése során tekintettel kell lenni arra, hogy a létszámfeltöltés zökkenőmentesen működjön, mivel a munkatervet részletesen, időszakokra bontva alátámasztani szükséges.
A programban való részvétel esetén a teljes tervezési és megvalósítási folyamatot a Közfoglalkoztatási Támogatási Keretrendszerben kell elvégezni. A program tervezése során a KTK programban
teljes körűen, a programot alátámasztó indoklással, részletezéssel szükséges kitölteni.
Az előterjesztés mellékletben szereplő tájékoztató anyagból lehet választani az induló programok
és támogatási mértékek közül.
A járási startmunka programok előzetes terveinek rögzítése és benyújtása a járási hivatal foglalkoztatási osztályára 2016. november 10-től 2016. december 15-ig lehetséges.
A program megvalósításában az Önkormányzat, mint közfoglalkoztató venne részt.
A tervezéshez szükséges elemek meghatározása:
- indítani kívánt program(ok)
- a programban alkalmazni kívánt létszám meghatározása
- a programban felhasználni kívánt közvetlen költség, egyéb közvetlen költség, dologi költség
meghatározása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 2017. évi
járási startmunka programok indításához szükséges tervezési elemeket meghatározni, illetve a
hatósági szerződés aláírásához hozzájárulni szíveskedjen.
Rétság, 2016. november 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

Start mintaprogramokban való részvétel

2016. 11.25-i ülésére

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

folyamatos közfoglalkoztatás

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 képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( 11.25.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Start mintaprogramokban való
részvétel lehetőségéről készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja a program(ok)ban való részvételt.
Hozzájárul, hogy %-os állami támogatás és %-os eszköztámogatás biztosítása mellett
-ig fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön.

-tól

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést aláírja.
Határidő: 2016.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Start mintaprogramokban való
részvétel lehetőségéről készült előterjesztést.
A start mintaprogramokban való részvétel lehetőségét nem támogatja.
Határidő: 2016.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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 Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
(227-ig beszámolva)
2016. október 28-i ülés

228

229

Bölcsődével kapcsolatos szerződések jóváhagyása II.
A két vállalkozással a szerződés aláírása megtörtént.
Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala
Szokolai László közbeszerzővel a szerződés megkötésre került, a pénzügyi teljesítés megtörtént..

230

Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala
Márkus Pál árajánlata a mai ülés anyaga.

231

Bánk és Tolmács községek önkormányzatainak kérelme
Az érintettek értesítése megtörtént, válaszaik a mai ülés anyaga

1 oldal a 6 oldalból

232

VMKK kérelme költségvetésen belüli átvezetésről
A soron következő költségvetés módosításban szerepeltetjük a kiemelt
előirányzatok közötti átvezetést.

233

Döntés közkifolyókról
A DMRV értesítése megtörtént.

234

Vállalkozási szerződés jóváhagyása – sírhely kimérésre
A szerződés részünkről aláírásra került.

235

2017. évi belső ellenőrzési program és terv elfogadása
A javaslat elfogadásra került, végrehajtás folyamatos.

236

2017. évi földhaszonbér megállapítás
Végrehajtás folyamatos

237

SNI-s gyermek ellátása
Az óvodavezető értesítése megtörtént

238

239

A Rákóczi út 22. szám alatti magántulajdonban lévő irodákra értékbecslés megrendelése
Az árajánlat megérkezett, a megrendelést elküldjük.

Üzemeltetési megállapodás jóváhagyása
Az átdolgozás folyamatban van. A 4. pontot egyeztetésre kerül, az olvasható térkép még nem megoldott.

240

Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése
A kifizetés megtörtént.

241

Engedély új álláshely kialakítására.
Az előterjesztés elutasításra került.

242

Képernyő előtti munkavégzés minimális feltételeit tartalmazó szabályzat
függelékének módosítása, fedezet biztosításának kérése
A függelék módosítása és a fedezet biztosítása megtörtént
2

243

Pótelőirányzat kérése (Házi segítségnyújtás)
Átutaltuk az esedékes részt az intézménynek

244

Szunyogh Pál kérelme
A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került

245

KMKK Közlekedési Központ szerződésfelmondási kérelme
A bérleti szerződést felmondtuk.

246

Hriagyel Erik kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént

247

Megbízási szerződés jóváhagyása
A szerződés aláírása megtörtént

248

Rétsági Polgárőrség támogatási kérelme
A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került

249

Törvényességi felhívással kapcsolatos intézkedés
Februári döntés került rögzítésre, a Kormányhivatal értesítése megtörtént

250

Mindszenty emlékmű megvilágításával kapcsolatos döntés
A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került

251

TKM döntések
A kérelmezőt értesítettük a döntésekről, az elszámolás folyamatos

252

Álláshely betöltésének elmaradása miatti döntés
A határozat visszavonásra került.

3

253

Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
A vezető kiválasztása megtörtént, jelenleg felmondási idejét tölti.
2016. november 08-i ülés

254

Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának előkészítése
A vállalkozó kérésére a Képviselő-testület meghatározta a feltételeit, a
kérelmező értesítése megtörtént.
Intézkedési terv elfogadása

255
Az intézkedési terv végrehajtása folyamatos
Tájékoztató törvényességi felhívásról
256

A Kormányhivatal értesítése megtörtént, a PVB átszervezésének határideje még nem járt le.
Tájékoztató törvényességi felhívásról

257

A felhívásban foglalt testületi döntés már megszületett, a kifogásolt határozat visszavonásra került. A Kormányhivatal étresítése megtörtént.
Bölcsődével kapcsolatos szerződések jóváhagyása III.

258
A szerződés részünkről aláírásra került

Horváthné Hajnis Erzsébet kérelme
259
A kérelmező értesítése megtörtént, a kérelem okafogyottá vált.
Jónás Pál kérelme
260

261

A kérelmező értesítése a döntésről és a pályázati felhívásról értesítésre
került.

Üres álláshellyel kapcsolatos határozatok módosítása
1 fő középfokú végzettségű dolgozó felvétele megtörtént

4

Egyebek PVB ülés
-

Katona Ernő tiszteletdíj lemondás: A MÁK állásfoglalása szerint kötelező kifizetni a
megállapított tiszteletdíjat. A képviselő a nettó járandóságáról mondhat le.

-

Laktanyába emléktábla kihelyezése: a javasolt helyszínről a fotódokumentációt megküldtük.

Egyebek testületi ülés
-

Laktanyában lévő tank tulajdonba adása: értékegyeztetés után lehet ajánlatot kérni a
biztosítótól

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2016. október 25 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 29 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

21 db
3 db
24 db

93.000 Ft
93.000 Ft

-

-

1 db
1 db
2 db
1 db
2 db
29 db

50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
193.000 Ft

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

Rétság, 2016. november 17.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Határozati javaslatok

„A” változat
2016.( ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
2016. ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem
fogadja el.
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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
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. november 25-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 polgármester lelkiismerettel végzi a rábízott feladatokat a jógazda módjával, a város teljes
területén.

Rétság, 2016. november 17.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 1 oldalból

