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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat vagyonrendelete 2004. évben kerül elfogadásra. Ezt követően egy alkalommal került módosításra.
Az új rendelet megalkotását jogszabályi változás és az ÁSZ ellenőrzés megállapításai indokolják. A módosítás az alábbi rendelkezéseket módosítja:
- leltározás gyakorisága (két évről három évre módosul)
- a bérleti díjak meghatározásánál szabályként került az új rendeletbe az a feltétel, hogy
az éves bérletidíj összegének el kell érnie legalább az éves értékcsökkenés összegét.
(Az elvárás eddig is be volt tartva, de most rögzítésre is kerül.)
- szabályozásra került a vagyonkezelési jog.
A vagyonrendelet egyéb pontjai nem kerültek kifogásolásra.
Néhány résznél javaslatokat kérünk a Képviselő-testülettől, illetve a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjaitól
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása
2019. 03.29 -i Kt. ülésre

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

4. Rendelet-tervezet:
Az előterjesztéshez mellékelve.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
....... / ..... (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 109. § (4) bekezdésében, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. §-ban kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő
a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban:
ingatlan és ingó vagyon), továbbá
b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, a nonprofit
gazdasági társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető
egyéb társasági részesedésekre (portfolió vagyon),
c) a pénzeszközökre és pénzügyi követelésekre valamint
d) az önkormányzati vagyonkezelőkre. Önkormányzati vagyonkezelők különösen a
képviselő-testület hivatala, az önkormányzat költségvetési szervei (intézményei) és
többségi tulajdonban lévő vállalkozásai.
(2) Az önkormányzati ingatlantulajdon és vagyoni értékű jog szerzésére is e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, az említett vagyontestek
elidegenítésére, az e vagyontárgyakra vonatkozó önkormányzati rendeletek szabályait kell
alkalmazni az e rendeletben nem szabályozott ügyekben és eljárásokban.
(4) Ezen rendelet szabályait akkor kell alkalmazni:
a) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére,
valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illető
követelések elengedésére és mérséklésére, ha az Önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendelete,
b) közterületek hasznosítása esetén, ha a közterületek rendjéről szóló önkormányzati
rendelet,
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c) lakások esetén, ha a lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet
eltérően nem rendelkezik.

2. Az önkormányzati vagyon
2. § Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat
törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.
3. Törzsvagyon
3. § Forgalomképtelen vagyontárgyak:
a) a Nvtv. 5. § (3) bekezdésében megjelölt vagyontárgyak, valamint
b) mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az Önkormányzat rendelete
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.
4.§ (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi az Nvtv.5. § (5)
bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt vagyontárgy.
(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés addig áll fenn, amíg az adott
vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását szolgálja.
(3) A 4.§ (1) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az
állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.
(4) Amennyiben az önkormányzat tulajdonába a rendelet 1. számú mellékletében nem
nevesített vagyontárgy kerül, akkor annak besorolásáról a Képviselő-testületnek kell dönteni.
(5) Ha az ingatlan(rész) forgalomképességében változás történik, az ingatlan(rész) besorolását
a vagyonkimutatásban és az ingatlanvagyon-kataszteren át kell vezetni a kialakuló ingatlan
nyilvántartási állapotának megfelelően.
4. Üzleti vagyon
5. § (1) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon
körébe.
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(2) Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a kötelező feladatok ellátást nem
veszélyeztetheti.
(3) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, melyben felelőssége nem
haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.

5. Vagyonkimutatás, a vagyon nyilvántartása
6. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemekről kormányrendeletben a
meghatározott módon folyamatos nyilvántartást kell vezetni.
a) Az Önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal tartja
nyilván.
b) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.
c) Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az
adatok hitelességéért a jegyző felelős.
(2) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján meglévő vagyoni állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak
tételes kimutatása.
(3) A vagyonkimutatásban
kötelezettségeket is.

szerepeltetni

kell

az

önkormányzati

vagyont

terhelő

(4) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont a jogszabályban meghatározott tagolásban,
ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(5) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva az
Önkormányzat Képviselő-testületének kell bemutatni.
7. § (1) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás(ok) állományának felfektetéséről és
folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az ingatlanok esetében a
vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről, – az önkormányzati vagyonkezelő
szervek közreműködésével – a jegyző gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök – kivéve az immateriális javakat, a
követeléseket (ideértve az adott kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi
elszámolásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az
immateriális javak, a követeléséket, az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfoliókezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, dematerializált értékpapírok) és a források
leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.
(3) Az Önkormányzat eszközeit és forrásait évente leltározza. Kivételt képeznek az
ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek, az üzemeltetésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök, melyek leltározása háromévente történik.
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6. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös
szabályai
8. § (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban
Képviselő-testület ) gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja
másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő átadása előtt e
rendelet 25-28. §-a szerinti vagyonkezelési szerződést kell kötni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntései
alapján
a) a szerződéseket megkösse,
b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye
azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére
irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás
megindítását is,
c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi
rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
d) döntsön a telkekre bejegyzett jogokkal, tényekkel kapcsolatos kérelmekről.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy hozzájáruljon a közterület
használatához, vagy erre szerződést kössön, ha a használat közterületként nyilvántartott
földrészlet rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja.
(5) Az Önkormányzat vagyonának bérbeadásakor a bérleti díj összege nem lehet kevesebb, a
vagyontárgy éves értékcsökkenési leírásától.
7. Az önkormányzati vagyon hasznosítása
9. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a város önkormányzatának kötelező
és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.
(2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója
részére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni
kell a jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb
hasznosítási formára.
(3) Beépítetlen földterület csak akkor adható bérbe, ha a rá vonatkozó településrendezési
előírásoknak megfelelő terület-felhasználás várhatóan öt éven elül nem valósul meg.
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(4) a) Az önkormányzat tulajdonában álló, értékesítésre ki nem jelölt, kizárólag
mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanokat haszonbérbe adással lehet hasznosítani.
b) A Képviselő-testület a haszonbérleti díjak mértékéről évente, minden év november 30-ig
dönt.
c) A haszonbérleti szerződést legfeljebb 3 éves időtartamra lehet megkötni, mely
hosszabbítható
10. § Az önkormányzat nevében az arra jogosult a következő esetekben mondhat le részben,
vagy egészében követeléséről:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat
alapján az várhatóan nem térül meg,
d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy
költségráfordítással érvényesíthető,
e) kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel,
f) az Önkormányzat a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival
szemben fennálló követeléséről, amennyiben a követelés rendezése a gazdasági
társaság működőképességét veszélyezteti a Képviselő-testület külön döntése
alapján.
11. § A behajthatatlan követelés való lemondásról a Képviselő-testület dönt.
8. Az önkormányzati vagyon értékének és ez alapján a tulajdonosi jog
gyakorlójának meghatározása
12. § (1) Az önkormányzat a számviteli nyilvántartásban
a) ingatlan vagyonát beszerzési (bruttó) értéken,
b) az ingó vagyonát beszerzési értéken,
c) értékpapír vagyonát beszerzési értéken,
d) vagyonkezelésbe adott portfolió vagyonát - amennyiben jogszabály eltérően
nem rendelkezik - a 6. §-ban foglalt rendelkezést is figyelembe véve tartja
nyilván.
(2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, apportálására és
megterhelésére irányuló döntést megelőzően – kivéve az ingatlan bérbeadás útján történő
hasznosítása esetét – az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét az alábbiak szerint kell
meghatározni:
a) ingatlan vagyon esetén forgalmi értékbecslés alapján,
aa) a várhatóan 1 millió forint nettó eladási árat elérő ingatlanok értékbecslését
független ingatlanforgalmi értékbecslőtől kell beszerezni,
ab) a várhatóan 1 millió forintot nem haladó nettó eladási ár esetén a
Képviselő-testület értékelése alapján is meghozható a döntés,
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ac) A Képviselő-testület döntésénél gazdasági megfontolásból eltekinthet az
értékbecslés készítéséről, illetve az értékbecslésben rögzített értéktől.
b) ingó vagyon esetén értékbecslés alapján,
c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha az a Budapesti Értéktőzsdén
jegyzett vagy forgalmazott, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon, ha a
tőzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott, úgy az értékpapír
kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján,
d) egyéb társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés alapján.
(3) Átlag értékbecslést lehet alkalmazni mindazokban az esetekben, amikor a tulajdonosi jog
gyakorlója az egyes vagyoncsoportokat portfolió vagyonkezelésbe adja. Ez esetben meg kell
határozni a vagyonkezelési szerződés induló vagyoni értékét, és a vagyonkezelés lezárultával
(a vagyonkezelési szerződés megszűntével) a tulajdonos felé történő elszámolási vagyoni
értéket (vagyoni változást, vagyongyarapodást) a megkötött szerződésbe foglalt módszerhez
igazodóan.
(4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját - ide értve az elővásárlási jog
gyakorlására vonatkozó jogosultságot is - az adott vagyontárgy értékétől függően, vagy - ha a
hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell
megállapítani. A vagyontárgy részletekben történő elidegenítési szándéka esetén azonban az
értékesítést végző szerv köteles a teljes önkormányzati részesedés vonatkozásában tulajdonosi
jogot gyakorló hozzájáruló nyilatkozatát előzetesen külön megkérni.
(5) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra - és ez
alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározására - vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
(6) Üzleti vagyon esetén a vagyontárgyak együttes értékesítésének, hasznosításának az
tekintendő, ha a vagyontömeg elidegenítése, vagy hasznosítása csak egyetlen természetes,
vagy jogi személy, vagy ezek konzorciuma részére történik.
9.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

13. § (1) A tulajdonos képviselet szabályai a következők:
a) a Képviselő-testület képviseletében a polgármester jár el,
b) az e rendelet szerinti vagyonkezelési szerződéssel megbízott vagyonkezelő
szerv, vagy vezetője,
c) e rendeletben szabályozott feladat- és hatáskörben az intézmény vezetője.
A tulajdonos képviseletében eljáró személy a továbbiakban a tulajdonosi jog gyakorlója.
(2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy (a továbbiakban: a tulajdonosi jog
gyakorlója) vagy megbízottja a tulajdonosi jogok gyakorlása körében - a vagyonkezelési
szerződés rendelkezései szerint - önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő, a tulajdonost
illető jogosítványokat, továbbá hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres
fél) jogát is.
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(3) A tulajdonosi jogokat gyakorló, vagy megbízottja gyakorolja az osztatlan közös tulajdon
esetében a tulajdonostársat, társasház esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető
jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit.
(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló a vagyontárgy használatával (bérletével) összefüggésben
gyakorolja a használatba adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit.
(5) Az önkormányzati tulajdonban (rész-tulajdonban) lévő gazdasági társaság, nonprofit
gazdasági társaság legfőbb szerve ülésén eseti, egyéb társaságnál általános meghatalmazással
képviselteti magát a tulajdonosi jog gyakorlója, vagy szerződéses vagyonkezelés esetén meghatalmazás alapján - a vagyonkezelő.
10.

Az önkormányzati vagyonkezelő szervek és jogállásuk

14. § (1) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: különösen a képviselő-testület hivatala, az
önkormányzat költségvetési szervei (intézményei) és többségi tulajdonban lévő vállalkozásai,
valamint az e rendelet szerinti vagyonkezelési szerződési szerződéssel megbízott
vagyonkezelő.
(2) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati
vagyonnal - az Önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül - e rendelet és egyéb
hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodik.
(3) Az önkormányzati vagyonkezelő szervek joga ingyenes, e vagyonkezelő szervek kötelesek
teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő közfeladatot, közszolgáltatást és az ezzel járó
kötelezettségeket.
(4) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.
11.

Az önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása, a
felajánlott vagyon elfogadásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása, vagyonkezelésbe adása közfeladat
ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben történhet.
(2) Az önkormányzati vagyon átruházásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Ha a vagyonról az Önkormányzat vagy intézménye vagy egyéb szervezete javára
lemondtak, a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon
elfogadásával együtt járó tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére képes.
12.

Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyakkal
a forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
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16. § (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítására vonatkozó
szerződés megkötéséről – az eseti hasznosítás kivételével - a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során, testületi felhatalmazás
alapján eljárva gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások,
szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok
kiadásáról.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken közművek, valamint nyomvonal
jellegű építmények és ezekkel összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez és
áthelyezéséhez - amennyiben ahhoz építési engedély szükséges - a tulajdonosi hozzájárulás
megadása kérdésében a Képviselő-testület dönt.
(5) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő esetleges koncessziós pályázat kiírásáról és
elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

13.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog
gyakorlása

17. § (1) A 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti vagy a
használati jogának átengedéséről a Képviselő-testület dönt.
(2) Mindazokban az esetekben, amelyek során más jogszabályok értelmében az illetékes
miniszter hozzájárulása, vagy hatósági hozzájárulás szükséges, azt a tulajdonosi jogot
gyakorló köteles beszerezni.
18. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes - a rábízott vagyonon
felüli - vagyont az önkormányzat, intézménye, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú
gazdasági-, nonprofit gazdasági társasága szerződés alapján kezelheti, mely szerződés
megkötéséről a 17. § (1) bekezdésben meghatározott jogosult dönt.

14.

Intézmények vagyonhasznosítása

19. § Az önkormányzati intézmények kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyakkal jó
gazda módjára bánni, állagmegóvásukról, karbantartásukról és felújításukról gondoskodni.
20. § (1) Az önkormányzati intézmény vezetője az alapító okiratban (létesítő határozatban)
meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül az alap-tevékenység sérelme nélkül a
Képviselő-testület hozzájárulásával dönt - a használatában lévő ingatlan, ingatlanrész
használatba (bérletbe) adásáról.
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(2) Az önkormányzati intézmény vezetője a Képviselő-testület hozzájárulásával dönt a
vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő
hasznosításról.
21. § A vagyonhasznosításból befolyó bevétel a hasznosító intézmények feladatainak
ellátására, színvonalának javítására fordítható.
22. § Az önkormányzati intézményeknél feladatváltozás miatt feleslegessé vált vagyontárgyak
hasznosításáról a Képviselő-testület dönt. Ugyanígy kell eljárni az intézményi ingatlanok
hasznosítása esetén, ha az ingatlannal/ingatlanrésszel kapcsolatos Önkormányzat által
meghatározott közszolgálati igény megszűnik.

15.

Önkormányzati tagsági jogok gyakorlása

23. § (1) Az Önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaság, vagy nonprofit gazdasági társaság vonatkozásában, a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvényben meghatározott tulajdonosi jogait a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) Nem többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokban
önkormányzatot a Képviselő-testület külön döntése hiányában a polgármester képviseli.

az

(4) Az önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak,
vagy nonprofit gazdasági társaságainak a elidegenítéssel járó jogügyleteik megkötése előtt a
képviselő-testület hozzájárulását meg kell kérni.
16.

Az üzleti vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

24. § (1) Az önkormányzati üzleti ingatlan és ingó vagyon felett a Képviselő-testület
gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a pénzügyi befektetések szabályaira az adott év
költségvetéséről szóló rendelet az irányadó,
(2) A felesleges, használhatatlanná vált, elavult, vagy gazdaságtalanul üzemeltethető
önkormányzati ingó- vagyontárgyak a Képviselő-testület döntését követően bármely
gazdasági szervezet vagy magánszemély részére értékesíthető. Értékesítés során be kell
tartani e rendeletnek a vagyonhasznosítási eljárási rendjére és nyilvánosság szabályaira
vonatkozó rendelkezéseit és az intézmény értékesítéssel kapcsolatos belső szabályzatát.
(3) Az intézményekben feleslegessé vált és a könyvviteli nyilvántartásban érték nélkül
szereplő vagyontárgyak az adott intézményvezető döntése alapján más intézménynek
átadhatók, egyéb esetben a nem az Önkormányzat fenntartásában működő szervnek,
egyéb szervnek a hivatalnál, vagy intézményeknél feleslegessé vált és könyvviteli
nyilvántartásban érték nélkül szereplő vagyontárgyak átadása a jegyző engedélye alapján
történik.
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(4) Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat feladat- és
hatáskörének változásával összefüggésben a használat jogának más Önkormányzat vagy
állami szerv részére történő átadását, vagy ezen szervektől történő átvételét szolgáló
megállapodás jóváhagyása.
(5) Vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 25. § (2) bekezdése szerinti jogosult dönt.
17.

Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása

25. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonának
meghatározott körét a Mötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet
keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelésbe adhatja.
(2) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának
meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre, mind a pályáztatással, mind a
kijelöléssel történő vagyonkezelésbe adás esetében.
(3) A Képviselő-testület által vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonkimutatás
elkülönítetten tartalmazza.
26. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati
közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.
(2) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony
biztosítása, amely a Mötv. 109 § (3) bekezdésében meghatározott célból történhet.
(3) Az önkormányzati
megkötésével történik.

vagyon

vagyonkezelésbe

adása

vagyonkezelési

szerződés

(4) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő
jogalany lehet.
(5) Az önkormányzati vagyont kezelő szerv a rábízott vagyonról – az Önkormányzat
közfeladatainak sérelme nélkül – e rendelet és más hatályos jogszabályok, valamint a vele
kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.
(6) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete útján
vagy - az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban – más, a Nvtv. 11. § (11)
bekezdése c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az általa
alkalmazott harmadik személy eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el és azokat a
jogosultnak be kell jelentenie.
(7) A vagyonkezelői joggal felruházott szervezetek az átalakulással egyidejűleg kötelesek
szerződéseiket a működési forma változás miatt felülvizsgálni és ha szükséges a szerződések
módosítását kezdeményezni.

10

(8) Az önkormányzati vagyon kezelője jogosult a működés feltételeként rábízott
vagyontárgyak:
a) birtoklására,
b) használatára, hasznainak szedésére,
c) bérbeadására és egyéb tulajdonviszonyokat nem érintő hasznosítására
az Nvtv. 11. § (8) bekezdésének figyelembevételével.
(9) Az önkormányzati vagyon kezelője köteles a működés feltételeként rábízott
vagyontárgyak:
a) biztosítására,
b) a közterhek viselésére,
c) a vagyon jó gazda módjára történő megőrzésére,
d) a gazdálkodás szabályai szerinti használatára és gyarapítására,
e) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
27. § (1) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot az Nvtv. 11. § (13) bekezdésben foglalt
kivétellel ellenérték fejében alapíthat.
(2) A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni az adott
vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon
értékét, műszaki állapotát, és a vagyonnal kapcsolatos valamennyi kötelezettséget.
28. § (1) A vagyonkezelési szerződésben az önkormányzati döntést figyelembe véve meg kell
határozni:
a) a vagyonkezelési jog gyakorlásának terjedelmét, mértékét és korlátait, az
esetleges korlátozások pontos megjelölésével, ellenértékét kivéve az Nvtv. 11.
§ (13) bekezdésben meghatározott esetet,
b) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az
önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét
értékével együtt, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
c) az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárást, teljesítésének biztosítékait,
d) a vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolási kötelezettség módját, az
elszámolási kötelezettség tartalmát. A vagyonkezelési szerződés melléklete - a
vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel összhangban - az elkészített elszámolási
rend, amely biztosítja, hogy a vagyonkezelő saját vagyonától elkülönítetten,
analitikus nyilvántartások útján tételesen kimutassa a vagyonkezeléssel
kapcsolatos bevételeit, költségeit, számláit, vagyon- és pénzmozgásokat, a
vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolót a vagyonkezelőnek a tárgyévet
követő év február 28-ig kell elkészíteni,
e) a felmondási lehetőségeket és feltételeket, felmondási időt. Ezzel
összefüggésben ki kell kötni, hogy a vagyonkezelő súlyos szerződésszegése
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esetén, vagy ha az ellenőrzésre feljogosított tevékenységét akadályozza, a
szerződés azonnali hatállyal felmondható,
f) a vagyonkezelési szerződésben az is kiköthető, hogy a kezelőt csak a
szerződésben meghatározott eredmény elérése esetén illeti meg díjazás, mely
azonban nem érinti a vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerült költségek
megtérítését,
g) az átvevő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles
beszerezni az átadó írásos hozzájárulását is,
h) a vagyonkezelő a beruházást, felújítást, ha annak fedezete önkormányzati
forrásból származik csak az önkormányzat költségvetési rendeletében, vagy
egyéb testületi határozatokban szabályozott módon és keretek között végezheti,
az egyéb forrásból megvalósuló beruházások és felújítások esetében a
feltételeket a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni,
i) a vagyonkezelési szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosítására szolgáló
mellékkötelezettségeket (letét, engedményezés, stb.) és egyéb biztosítékokat,
j) a vagyoni, személyi és szakmai jellegű feltételek igazolásának módját,
k) a vagyon megterhelésével kapcsolatos tiltást,
l) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének eseteit, azaz:
la) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott
időtartam elteltével,
lb) a szerződés felmondásával,
lc) közös megegyezéssel,
ld) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés
felmondásával,
le) közös megegyezéssel,
lf) a vagyonkezelő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
lg) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, vagy
lh) a szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
egyéb ok, vagy feltétel bekövetkezése esetén.
m)

felmondási idő:
ma) rendes felmondás esetén legalább 6 hónap,
mb) rendkívüli felmondás esetén legalább 1 hónap,
mc) a felmondás azonnali hatállyal történhet a Mötv. 109. § (12)
bekezdésében meghatározott esetben.

(2) A vagyonkezelési szerződés tartalmazza a Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat.
29. § (1) A vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés megszervezésével és elvégzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a jegyző a felelős.
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(2) Az ellenőrzés feladata a vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a
nyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének ellenőrzése, továbbá a
jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
(3) Az összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza a tulajdonosi ellenőrzés által végzett
tevékenység bemutatásét és a tulajdonosi ellenőrzés által tett megállapításokat és javaslatokat.
(4) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, vagy adatbekérés útján, elsősorban a
tulajdonosi ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső
szabályzatokban található leírások, útmutatók, valamint a részletes vizsgálati programban
meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.
18.

A vagyonhasznosítás eljárási rendje és nyilvánosságának
szabályai

30. § (1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását:
a) a képviselő-testület és bizottságai;
b) a polgármester;
c) az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti.
(2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, vagy más módon
történő hasznosítása, főszabályként pályáztatási eljárás eredményeként történhet.
(3) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani:
a) amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke nem éri el:
aa) ingó vagyon esetén az ………….(1.000.000) Ft-ot,
ab) ingatlan vagyon esetén a …………….. (3.000.000) Ft-ot,
b) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú
felépítmények alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére,
c) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági
társaságok üzletrészeinek értékesítésére,
d) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére,
e) részvények értékesítésére,
f) pályáztatás …………. szeri (kétszeri) eredménytelensége utáni esetekre
g) a helység jövőbeni hasznosítandó célját a Képviselő-testület közérdekű
célnak nyilvánította,
h) az önkormányzat által ellátott oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális
feladat megoldását szolgálja,
i) a várhatóan egy millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy
értékesítésére, kivéve több jelentkező esetét,
j) 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékhatár esetén, ha a Képviselőtestület az önkormányzat valamint Rétság hosszú távú stratégiai elképzelési
13

k)
l)
m)
n)

megvalósítása céljából, megalapozott érdekből a pályázat mellőzéséről
rendelkezik,
lakóház építés céljára kialakított telek elidegenítésére, kivéve az adott
helyrajzi számra több jelentkező esetét,
mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adását,
ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére.
törvény által kivételként meghatározott esetekben.

(4) A versenyeztetési eljárás, a licittárgyalási eljárás és a vagyonkezelői jog átruházásának
szabályait e rendelet 1., 2., 3. sz. függelékei határozzák meg. A szabályzat rendelkezéseit az
önkormányzati vagyont kezelő, hasznosító szerv vagy személy a Képviselő-testület által
jóváhagyott vagyonkezelési szerződés rendelkezésének megfelelően köteles alkalmazni.
(5) A Képviselő-testület hoz döntést az alábbiakról:
a) ingatlanvagyontárgy hasznosításának módja (értékesítés, bérbeadás,
használatba adás, társaság alapításánál apportként szolgáltatás),
b) a szerződés céljának meghatározása,
c) érték elfogadása vagy megállapítása (ingatlan vételár, kikiáltási ár, apport
érték, bérleti vagy használati díj mértéke, ellenértéke),
d) ingatlanértékesítés esetén részletfizetési kedvezmény biztosítása és ezzel
egy időben a vételár hátralék értékállóságának biztosítása, a vételár
hátralékra alkalmazható kamat évi mértékének megállapítása,
e) szerződés időtartamának meghatározása,
f) árverésre kijelölés vagy pályázatra kijelölés, ez utóbbi esetén a pályáztatás
módja,
g) ingatlan csere céljára történő biztosítása,
h) a rendeletben fel nem sorolt esetekben a tipikus vagy a gyakorlatban ritkán
előforduló szerződéstípushoz sorolható szerződések megkötése során
azokról az alapvető szerződéses feltételekről való rendelkezés, melyek
hiányában szerződés nem jöhet létre.

31.§ (1) Az értékesítésre kijelölt lakótelkek eladási árát a Képviselő-testület határozza meg.
(2) Építési telkek értékesítésénél 4 éves beépítési kötelezettséget és ennek biztosítékaként
visszavásárlási jogot elő kell írni.
(3) A polgármester jogosuslt az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat tartalmazó adás-vételi
szerződések megkötésére.
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19.

Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2004.(X.04.)
önkormányzati rendelet.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ………………………
dr. Varga Tibor
jegyző
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1.számú melléklet
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló …../2019.(……..) rendeletéhez
Törzsvagyon
1.

Forgalomképtelen törzsvagyon részei

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
2.

helyi közutak és műtárgyaik (2011. évi CXCVI. tv. 5.§ (3))
terek és parkok (2011. évi CXCVI. tv. 5.§ (3))
vizek és közcélú vízi létesítmények (2011. évi CXCVI. tv. 5.§ (3))
levéltári anyagok
közterületi ingó vagyontárgyak (köztéri műalkotások, táblák stb.)
köztemetők
azok a vagyontárgyak, amelyeket törvény vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részei

a) közművek (2011. évi CXCVI. tv. 5.§ (5))
b) önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló épületek (1990.:LXV.tv.79.§)
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási
szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő társasági részesedés (2011. évi CXCVI. tv. 5.§ (53))
d) muzeális gyűjtemény és muzeális érték
e) hulladékgazdálkodással kapcsolatos építmények
f) az önkormányzat ellátási felelőssége körébe tartozó gazdasági társaságok, közhasznú
társaságok üzletrészei
g) azok a vagyontárgyak, amelyeket törvény vagy a képviselő-testület annak nyilvánít.
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2. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló ……../2019.(…….) rendeletéhez

Forgalomképes vagyoni kör részei

Az 1. számú mellékletben meghatározottakon kívül minden vagyon. Úgymint:
1.) Ingatlanok
- lakóházak, vegyes rendeltetésű és nem lakás céljára szolgáló épületek,
lakások, helyiségek
- építési telkek
- belterületi, külterületi, mezőgazdasági művelésre és egyéb hasznosításra
alkalmas földterületek
- egyéb ingatlanok
2.) Önkormányzati közvetlen tulajdonú ingó tárgyak
3.) Likvid eszközök
- pénzeszközök, követelések,
- részvények, kötvények, egyéb értékpapírok
- az önkormányzat ellátási felelőssége körébe nem tartozó gazdasági
társaságban, közhasznú társaságban lévő üzletrészei, részesedései
4.) Forgalomképes vagyoni jogok
- használati jog, földhasználati jog,
- bérleti jog
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3. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló ……../2019.(…….) rendeletéhez
Pályázati irányelvek
Ezen melléklet tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyak
elidegenítésére, vagy egyéb módon történő hasznosítására vonatkozó pályázatok
kiírására és a benyújtott pályázatok tartalmi követelményeire, az elbírálás módjára
vonatkozó feltételeket.
1.) A pályázati hirdetmény az önkormányzat lapjában, esetenként országos, vagy
megyei sajtóban is megjelentethető.
2.) A pályázati ajánlatot csak hirdetményben közzétett vagyontárgyakra, az ott
megjelölt tevékenységi körre, beépítés esetén a mindenkor érvényben lévő
településrendezési terv szerinti funkcióra lehet tenni.
3.) A pályázati kiírásnak a következőket kell tartalmaznia:
a.) - az elidegenítési ár alsó határát (pályázati tárgyaláson a licit alkalmazási
lehetőségét)
- használati jog megszerzésének minimális értékét (helyiségek esetében
övezetenkénti érték, mely fekvés és műszaki állapot figyelembe vételével
került megállapításra)
- telkek esetében a közművesítettségi fok és fekvés
b.) Vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében a pályázó által elvégzendő
munkák mennyiségben, vagy értékben való meghatározását.
c.) A hasznosítási szerződés megszűnésekor a használót terhelő helyreállítási
kötelezettséget.
d.) A vagyontárgy pontos megnevezését,
- alapterület nagyságát,
- műszaki jellemzőit,
- tulajdonosi jogosultságot,
- az ajánlott funkciót, tevékenységi, illetve üzletkört,
- bérleti díj alsó határát, utalva a várható inflációs ráta érvényesíthetőségére,
- bánatpénz kikötését, amennyiben a pályázó önhibájából szerződéskötésre nem
kerül sor.
e.) A bérleti, a használati jog időtartamát.
f.) A fizetendő bérleti, használati díjat (alsó határ jelleggel, vagy fix összegben
meghatározva)
g.) A pályázati ajánlat benyújtásának helyét és idejét.
h.) A pályázati tárgyalás helyét, idejét.
i.) Pályázati csomag díjazás ellenében történő átvétel lehetőségét
4.) A pályázatot írásban kell benyújtani, amely tartalmazza:
- pályázó nevét, címét,
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- jelenlegi tevékenységét, tervezett tevékenység megnevezését,
- nyilatkozattételét a feltételek elfogadására.
5.) A pályázati versenytárgyalás szabályai:
A pályázati versenytárgyalás lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata.
A versenytárgyalásra beérkező zárt pályázatok egyidejű felbontását kell biztosítani.
A versenytárgyalásra meg kell hívni a Képviselő-testület által kijelölt bizottság
elnökét, vagy az általa kijelölt bizottsági tagot. Koncessziós pályázat elbírálásakor
közjegyzőt kell biztosítani. A tárgyalás tisztaságát a jegyző köteles biztosítani.
6.) Amennyiben a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy pályáztatás eredménytelen
volt, azt ismételten újra meg kell hirdetni.
7.) Állampolgárok és gazdálkodó szervezetek kezdeményezése alapján induló
pályáztatás esetén a kezdeményezők hasznosítási ötletének védelmét biztosítani
kell. Két egyforma azonos értékű pályázat benyújtásakor az ötletgazda
elsődlegességének elve érvényesül.
3. sz. függelék
Az önkormányzati közfeladat átadásának és a hozzá kapcsolódó vagyonkezelői
jog átruházásának pályázati eljárása
I. A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
1. A pályázat - tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli - nyilvános eljárás, amelyet legalább egy
országos és egy helyi lapban, valamint szükség esetén a közfeladatot érintő ágazati
közlönyben kell meghirdetni, amelyben meg kell jelölni a pályázati dokumentáció
rendelkezésre bocsájtásának helyét, időszakát és egyéb feltételeit, továbbá az
elektronikusan megküldhető dokumentumok körét, valamint a rendelkezésre bocsátásának
esetleges pénzügyi ellenértékét és annak pénzügyi feltételeit.
2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a. A pályázatot kiíró szervezet nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (email)
b. Az átadandó közfeladat leírását
c. Az átadandó közfeladat ellátásának helyét
d. A pályázó, közös pályázók és az alvállalkozók személyi és szakmai
felkészültségével kapcsolatos alkalmassági feltételeket és azok igazolási
módját
e. A pályázati dokumentáció átvételének helyét, módját és feltételeit
f. A pályázat benyújtásának módját, határidejét és helyét
g. A pályázatok bontásának helyét, időpontját és a bontás nyilvánosságára történő
utalást
h. A pályázatok elbírálásának módját
i. Közfeladat ellátására is irányuló pályázat esetén az Áht. 105/A § (2)
bekezdésében foglalt feltételeket
j. A Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül
visszavonja, vagy tartalmát módosítsa
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k. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújtó személy nevét és telefonszámát
II. PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK
1. A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető.
2. A biztosítékot vissza kell fizetni:
a) A pályázók részére a pályázati felhívás visszavonását, a pályázatok
érvénytelenségének vagy az eljárás eredménytelenségének megállapítását
követő 10 napon belül.
b) A nyertes pályázó, valamint a második legkedvezőbb pályázatot tevő részére, a
szerződéskötést követő 10 napon belül,1 a többi pályázó részére az
eredményhirdetést követő 10 napon6 belül.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha:
a) A pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át.
b) A pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta.
c) A szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy az ő érdekkörében
felmerült más okból hiúsult meg.
III. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ,
KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÁS
1. A pályázatok benyújtására a hirdetmény első megjelenésétől számított legalább
20 naptári nap álljon rendelkezésre.
2. A pályázó részére a megalapozott pályázat benyújtása érdekében a pályázó
kezdeményezésére a Kiíró kiegészítő felvilágosítást nyújt. Ennek formája lehet: írásbeli,
helyszíni bejárás és konzultáció. Ennek során az esélyegyenlőséget a Kiírónak biztosítani kell.
IV. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS AZ AJÁNLAT VISSZAVONÁSA,
MÓDOSÍTÁSA
1. Ha a Kiíró a pályázati kiírásban fenntartotta a pályázat tartalmának módosítására vonatkozó
jogát, és azzal él, akkor az ajánlattételi határidőt legalább 10 naptári nappal meg kell
hosszabbítani.
2. A Kiíró jogosult a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő
lejártáig jogkövetkezmények nélkül visszavonni.
3. A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát bármikor visszavonhatja.
1

Nem kötelező, csak ajánlott.
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V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, BONTÁSA
1. A pályázat összeállításának költségei a pályázót terhelik, postázási késedelem vagy egyéb
a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli.
2. A pályázatok bontása nyilvános, a pályázók és meghatalmazottjaik részvételének
biztosításával.
3. A pályázó a pályázatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti
titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A pályázó azonban nem tilthatja meg az alábbi
adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:
− név (cégnév),
− lakóhely (székhely),
− olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.
4. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 5 munkanapon belül meg
kell küldeni az összes pályázónak.
VI. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, ELBÍRÁLÁSA
1. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának esetei:
a) A részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázat benyújtási határidejének
lejárta után benyújtott pályázat.
b) A pályázati biztosíték nem vagy nem az előírtaknak megfelelő teljesítése.
c) A pályázó, a közös pályázók, alvállalkozó az előírt alkalmassági feltételeknek
nem felel meg.
d) A pályázat a pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban vagy a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
e) A pályázaton való részvétel kizáró okainak teljesülése.
f) Az eljárás időtartamának indokolatlan elnyújtása, nem egyértelmű ajánlatok
megadása, nem rendeltetésszerű joggyakorlás.
2. A benyújtott pályázatokat A Kiíró által felkért Bíráló Bizottság véleményezi és köteles a
Kiírónak döntési javaslatot tenni. A Bíráló Bizottság tagjait titoktartási kötelezettség
terheli.
3. A Bíráló Bizottság tagja, vagy közeli hozzátartozója nem lehet:
a) A pályázó.
b) A pályázó alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében
foglalkoztatottja.
c) A pályázó tulajdonosa, résztulajdonosa vagy tagja, vezető tisztségviselője,
amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság.
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d) Az, aki vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa, résztulajdonosa olyan
gazdasági társaságnak, amelynek a pályázó a tulajdonosa (résztulajdonosa)
vagy vezető tisztségviselője.
4. Az összeférhetetlenségi ok fennállását az érintett haladéktalanul köteles a Kiíró felé
jelezni.
5. A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelése során, felvilágosítást kérhet a pályázóktól a
nem egyértelmű pályázati kijelentések tisztázása érdekében, a többi pályázó egyidejű
értesítése mellett. Ez nem eredményezheti a pályázat tartalmi elemeinek módosítását, csak
azok értelmezését szolgálhatja.
6. Érvényes az a pályázat, amely mind formai, mind pedig tartalmi szempontból megfelel a
pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek, alkalmassági
előírásoknak.
7. A benyújtott pályázatok közül a pályázati dokumentációban foglalt elbírálási
részszempontok alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót kell az
eljárás nyertesének kihirdetni. A Kiíró döntése szerinti azon jogának fenntartását, hogy a
nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén
jogosult a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevővel szerződést kötni.
8. A pályázatok elbírálásáról, a pályázati eljárás eredményességéről vagy
eredménytelenségéről ……………………….. Város (Község) Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
9. Az eljárás eredményéről való döntésről a Kiíró valamennyi pályázót köteles értesíteni a
döntést követő 15 napon belül.
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Indokolás
Általános indokolás
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2.§-a tartalmazza, hogy az
önkormányzati vagyon a nemzeti vagyon része. A vagyongazdálkodás szabályait e törvény
keretén belül az önkormányzat alakítja ki.
Részletes indokolás
1 .§-hoz
A rendelet hatályát szabályozza.
2. §-hoz
Az önkormányzat vagyoni körét tartalmazza
3-5.§-hoz
Részletezi az önkormányzat törzsvagyonát, illetve üzleti vagyonát.
6.§-7.§-hoz
A vagyonkimutatást, a vagyon nyilvántartásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.
8. §-hoz
Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásának közös szabályait
tartalmazza.
9.§-11. §-hoz
Az önkormányzati vagyon hasznosításának szabályait tartalmazza.
12.§-hoz
Az önkormányzati vagyon értékének és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlásának
szabályait tartalmazza.
13.§-hoz
A tulajdonos képviseletébeni eljárást szabályozza.
14.-24.§-hoz
A joggyakorlások részletes szabályait tartalmazza.
25.-29. §-hoz
Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásának szabályai kerültek részletezésre.
30-31.§-hoz
A vagyonbiztosítás eljárási rendjét és a nyilvánosság szabályait tartalmazza.
31. §-hoz
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A záró rendelkezéseket tartalmazza.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezési alapján a vagyonrendeletünk
felülvizsgálatra szorult.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: egyértelművé teszi a helyi
vagyongazdálkodást.
2.) Gazdásági, költségvetési hatása: kiszámíthatóvá teszi az ingatlanokkal kapcsolatos
feladatokat..
3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és
egészségi hatással nem jár.
4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív
terheket nem okoz.
6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb
szintű jogszabállyal.
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. évben elfogadott, azóta módosított szociális rendeletünk több pontban felülvizsgálatra
szorul.
A szociális ellátásokra való jogosultság a mindenkori legalacsonyabb nyugdíj összegéhez kötött. A nyugdíjminimum összege 2008. évtől 28.500 Ft. A minimálbér nettó összege 2019-ben
99.085 Ft, a garantált bérminimumé 129.675 Ft. A jelenleg hatályos rendeletben lévő szorzószámok szerint a támogatást kérők jelentős része nem lenne jogosult ellátásra az önkormányzattól. A rendelet-tervezet az alábbi javaslatokat tartalmazza:
- temetési települési támogatás esetén az öregségi nyugdíj nyolcszorosáig (228.000 Ft),
- születési települési támogatás esetében az öregségi nyugdíj hatszorosáig (171.000 Ft, háromtagú család esetében ez a szint nettó 513.000 Ft-os jövedelmet jelent)
- ösztöndíj támogatás esetében az öregségi nyugdíj ötszöröséig (142.500 Ft, csonka család
esetén is 285.000 Ft jövedelmet, három tagú család esetében 427.500 Ft nettó jövedelmet jelent)
- szociális tűzifa támogatás esetében háztartás esetén az öregségi nyugdíj négyszereséig,
egyedül élő esetében ötszöröséig (jelenlegi 150 %, illetve 200 % helyett)
járna a támogatás.
Kiegészítésre került – a Nógrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzés során tett észrevétele alapján – a szociális étkezés feltételének szabályozása. Hiányosságként került megállapításra, hogy
helyi rendeletben nem került szabályozásra az idős kor meghatározása. Más hazai gyakorlatnak megfelelően a 65 éves kort javasoljuk meghatározni. További hiányosság volt, hogy az
egészségügyi állapot igazolásának szükségessége és módja nem szerepel a rendeletben. A
hiányosság pótlását tartalmazza jelen tervezet. A rendelet hatályba lépését követően szakorvosi, vagy annak hiányában háziorvosi igazolást kérünk. A rendelkezés módosítása miatt ismételten felül kell vizsgálnunk a szociális étkezési igényeket.
A rendeleten átvezetésre kerül a születési és a temetési támogatás megemelt összege. Aktualizálásra kerül a Szociális Bizottság hatásköre. Az eljárási szabályok esetében a korábban hatályos törvény (Ket) módosításra került az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL törvényre.
A hatálybalépés esetén javaslom, hogy a kedvezőbb támogatást tartalmazó 18.§ (2) bekezdése
és a 17. § (5) bekezdése visszamenőleg, 2019. január 1. naptól lépjen hatályba (születési támogatás és temetési települési támogatás megemelt összegei).
1 oldal a 2 oldalból

A szociális ellátások rendjéről szóló rendelet elfogadása

2019. 03.29 -i Kt. ülésre

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Rendelet-tervezet:
Előterjesztéshez mellékelve.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2019 (……..) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjéről
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a város költségvetésének és
teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza az önkormányzat által biztosított
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági
feltételeit, azok érvényesítésének garanciáját.
2. A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Rétság Város Önkormányzat közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező:
•

magyar állampolgárokra,

•

bevándoroltakra és letelepedettekre,

•

hontalanokra,

•

a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre;

b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási
területén tartózkodó hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében
a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás
és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által
szervezett és nyújtott ellátásokra.
3. Hatáskörök
3.§
(1) A Képviselő-testület e rendeletben, a Szt.-ben és a Gyvt.-ben számára meghatározott
szociális hatáskörök gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.
(2) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik:
a) méltányossági alapon biztosított ápolási díj megállapítása,
b) létfenntartási, gyermeknevelési és a rendkívüli települési támogatás megállapítása,
c) a temetési települési támogatás megállapítása,
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a születési támogatás megállapítása,
hajléktalan személyek részére szociális ellátás megállapítása,
ösztöndíj támogatás megállapítása,
szociális étkezés engedélyezése, jogosultsági feltételek évenkénti felülvizsgálata,
köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó
rendelkezés,
tűzifa-támogatás megállapítása
véleményezi a közmunkaprogramra jelentkezők névsorát.
4.§

A Szociális Bizottság az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületet a
soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
4. Eljárási szabályok
5.§
(1) A jelen rendeletben meghatározott szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az
igénylő vagy annak törvényes képviselője kérelmére vagy hivatalból indulhat.
(2) A kérelmet formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell
benyújtani.
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele
azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó
nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat,
illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat mellékelni.
(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga,
c) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó
átlagos jövedelemről,
d) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az
utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján
számított nettó jövedelem,
e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény, illetve

f)
g)
h)

i)
j)

átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat
bemutatása, vagy a folyósító szerv igazolása a teljes havi összegről, az eredeti
nyugdíjösszesítő bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal történő
becsatolásával,
vállalkozók esetében a NAV igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról
és személyes nyilatkozat - a vállalkozási forma megjelölésével - az előző 3 hónap
nettó jövedelem átlagáról,
egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az
előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás,
tartásdíj esetében a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj
megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt
teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj
utolsó három havi átvételi elismervénye vagy postai feladóvevénye,
egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző
tizenkét hónap egy havi átlaga,
ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj
1/12-ed része.

(5) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni:
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt,
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összegét meghaladó részét.
(6) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok
pótlására. Amennyiben a kérelmező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak szerint kell
eljárni.
(7) Az e rendeletben szabályozott támogatást igénylők szociális, vagyoni körülményei
megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, kivéve a
rendkívüli települési támogatást igénylő kérelmezők és az e § (12) bekezdésében
felsoroltak esetén. A környezettanulmány szükségességéről a jegyző dönt a hatáskör
gyakorlójának felhívására. A környezettanulmánynak ki kell terjednie a rendezett
lakókörnyezet meglétére, kivéve a magánlakás belső rendezettségére.
(8) A rendezett lakókörnyezet akkor valósul meg, ha a támogatást kérelmező:
a) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja,
b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gondoskodik a zöld
növényzet nyírásáról, metszéséről, és a zöldhulladék megfelelő elhelyezéséről,
c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja,
d) gondoskodik a kerítésen kívül határos terület, járda tisztántartásáról.
(9) A (8) bekezdésben rögzített feltételek megvalósulását a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézője a kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellenőrzi. A
támogatást kérő jelentős költségigényű karbantartásra nem kötelezhető.
(10) A feltételek hiánya esetén a Polgármesteri Hivatal öt napos határidőt jelöl meg, és a
feltételeket ismételten ellenőrzi.
(11) Eredménytelen felhívás esetén fenti határidőt követően nem állapítható meg juttatás.
(12) Nem kell környezettanulmányt készíteni a születési, temetési települési támogatás és
ösztöndíj támogatás megállapításához, valamint a természetben nyújtott szociális
ellátások igénybevételéhez.

(13) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények — különösen a vagyoni és jövedelmi viszonyok — megváltozásáról 15
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
(14)Az aktív korúak rendszeres ellátásának feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az
ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, vagyis az
életvitelszerűen lakott ingatlan udvarának, kertjének rendjét, a kerítésen kívüli határos
területet, járdát tisztántartsa, az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát
valamint higiénikus állapotát biztosítsa.
(15) A települési támogatás iránti kérelem a 17. § alapján a temetés vagy hamvasztás
napjától számított, a 18. § alapján a gyermek megszületéséről számított kilencven
napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak
nincs helye.
6.§
(1) Az önkormányzat által nyújtott méltányossági ápolási díjat a kérelem benyújtásától kell
megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel
esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad
részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani.
(2) A méltányossági ápolási díjat utólag kell folyósítani a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.
(3) Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási és rendkívüli települési
támogatás havi összegét tárgyhó 5. napjáig kell kifizetni.
7.§
(1) A jelen rendelet alapján megállapított rendszeres szociális ellátásokat évente felül kell
vizsgálni.
(2) A létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatást kérelmező munkanélküli
személy köteles a közmunkaprogramokban együttműködni az önkormányzattal. Az
együttműködés megtagadása esetén a létfenntartási és gyermeknevelési települési
támogatásból a Szociális Bizottság az igénylőt egy évre kizárhatja.
(3)

A létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatás együttes feltétele, hogy a
kérelmezőnek ne legyen helyi- és gépjárműadó tekintetében 365 napot meghaladó
tartozása, továbbá az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása.
8.§

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális juttatások folyósítását meg
kell szüntetni és a Szt. 17.§-a alapján a visszafizetést el kell rendelni.
(2) A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló személynek megállapított települési támogatást,
és a Szt. 48.§-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező
illetékes önkormányzattól.
9.§
Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény előírásait.
II. Cím
PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
10.§
Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a Gyvt. és a jelen
rendeletben meghatározott feltételek szerint, ápolási díjat, létfenntartási települési
támogatást, gyermeknevelési települési támogatást, rendkívüli települési támogatást,
temetési települési támogatást, születési támogatást, valamint ösztöndíj támogatást állapít
meg.
Ápolási díj
11.§
(1) Méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a fokozott
ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és egészségi
és mentális állapota alapján alkalmas a 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozója
ápolására, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén annak
160 %-át.
(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél
értelemszerűen alkalmazni kell a Szt. 42.§, 43.§ és 44. § rendelkezéseit.
Létfenntartási települési támogatás
12.§
(1) Létfenntartási települési támogatásban részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Létfenntartási önkormányzati támogatásban részesíthető az a személy, aki:
a) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik,
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti,
c) baleset, vagy bűncselekmény sértettje és anyagi segítségre szorul,
d) közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja,
e) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többletkiadások
merülnek fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen,
f) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
(3) Létfenntartási települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedülálló, illetve gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
13. §
(1) A létfenntartási települési támogatás összege évente nem haladhatja meg:

a) kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a
mindenkori öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét,
b) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) A Szociális Bizottság elemi kár vagy baleset esetén az (1) bekezdésben meghatározott
összegtől eltérhet.
14. §
(1) Létfenntartási települési támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is
megállapítható. Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási települési
támogatás negyed és félévre szólhat és havonta fizetendő.
(2) Létfenntartási települési támogatás készpénzben, vagy természetben is nyújtható
(élelmiszer, közműhátralék stb.).
Gyermeknevelési települési támogatás
15.§
(1) Gyermeknevelési települési támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a
gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető élethelyzetbe került.
(2) Gyermeknevelési települési támogatásban részesíthető az a gyermek:
a) akinek a megélhetését a betegsége miatt szükséges eseti gyógyszerköltség
megfizetése veszélyezteti,
b) aki a beiskolázás többletköltségeit megfizetni nem tudja,
c) aki egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
(3) Gyermeknevelési települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %át,
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.
(4)

Gyermeknevelési települési támogatás esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között
állapítható meg. Különös méltánylást érdemlő esetben gyermeknevelési települési
támogatásként maximum 10.000 Ft adható.

(5) Gyermeknevelési települési támogatás készpénzben, vagy természetben - tanszer,
tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. - is nyújtható.
Rendkívüli települési támogatás
16.§
(1) Rendkívüli települési támogatást azon szociálisan rászorult személy részére kell
megállapítani, aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe (krízishelyzet) került, különösen:
a) önhibáján kívül tartósan munkanélküli és semmilyen egyéb ellátásban nem részesül,
jövedelemmel nem rendelkezik,
b) betegségéből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe kerül,

c) elemi kár érte,
d) családjában létfenntartást veszélyeztető haláleset történt,
e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
f) a gyermek iskoláztatásának biztosítása másképp nem oldható meg,
g) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások
miatt,
j) akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) A támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az
időszakos támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás maximum egy
évre szólhat és havonta fizetendő. Havi összege a 10.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában krízishelyzetnek minősül:
a) hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás, betegség miatt a havi gyógyszerkiadás
nagymértékű megnövekedése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, feltéve, hogy a
kérelmezőnek nincs közgyógyellátási igazolványa, szanatórium, egyéb orvosi ellátás
igénybevétele, kórházi ápolás,
b) elemi kár bekövetkezése,
c) a családban súlyos baleset, rendkívüli haláleset történt,
d) a kérelmező 3 hónapot meghaladóan semmilyen ellátásban nem részesül
(nyugdíjazás, munkaviszony megszűnése, egyéb ellátás megszűnése, stb.).
Temetési települési támogatás
17.§
(1) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, temetési
települési támogatást igényelhet.
(2) Temetési települési támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének nyolcszorosát.
(3) A temetési települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési
költségekről kiállított számlák eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek
vissza kell adni, melyre rá kell vezetni a megállapított támogatás összegét.
(4) Nem jogosult temetési támogatásra az, aki hozzátartozóját köztemetéssel vagy
szociális temetéssel temeti el. Nem jogosult temetési települési támogatásra az a
hozzátartozó sem, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesül.
(5) A temetési települési támogatás összege 100.000 Ft.

Születési települési támogatás
18.§
(1) Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője vagy
gondviselője rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve
életvitelszerűen Rétságon lakik, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.
(2) A születési települési támogatás összege 60.000 Ft.
(3) A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani. .A kérelemhez
csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek és a
szülő lakcímkártyájának másolatát.
(4) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a
támogatást kifizetni.
Ösztöndíj támogatás
19. §
(1) A Képviselő-testület pénzügyi lehetősége függvényében csatlakozik az Oktatási
Minisztérium
kezdeményezésére
létrejött
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz.
(2) A Képviselő-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj
pályázati kiírást, ha az abban résztvevők részére anyagi támogatást biztosít a központi
költségvetés is.
(3) Ösztöndíjban részesíthető az a Rétság városban állandó lakóhellyel rendelkező
pályázó, aki
a) államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatja tanulmányait (A-típusú pályázat), vagy középfokú nappali tagozatos iskola
utolsó éves hallgatója (B-típusú pályázat),
b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.
(4) A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, előnyben kell részesíteni azt a
szociálisan hátrányos helyzetű pályázót,
a) aki árva, félárva,
b) akinek családjában az eltartottak száma 3 vagy több fő,
c) akinek családjában tartósan beteg hozzátartozó van,
d) aki kollégiumi ellátásban nem részesül.
(5) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével pályázónként eltérő ösztöndíj
állapítható meg, melynek havi összege 1.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet.

III. Cím
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK
20.§
(1) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális

ellátásként nyújtható a létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatás.
(2) Természetbeni ellátások különösen az élelmiszer, tankönyv, tüzelőtámogatás,
gyógyszer, közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése.

Köztemetés
21.§
(1) Ha az eltemettetésre köteles személyt a Szociális Bizottság a köztemetés költségeinek
megtérítésére kötelezi – kérelemre - részletfizetést engedélyezhet, amelyet a
köztemetést követő második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell
befizetni.
(2) Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni jövedelmi viszonyai és egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell
meghatározni.
(3) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett kettő havi törlesztő részlet megfizetését
elmulasztja, a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásáról
intézkedni kell.
(4) A Szociális Bizottság kérelemre, az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés
költségének megtérítési kötelezettsége alól
a) részben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200
%-át,
b) egészben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem
éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő
esetén a 150 %-át és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.

Tűzifa támogatás
22.§
(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján
természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal, a rendelet szerint Rétság Város
Önkormányzata számára megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított
saját forrás terhére, kérelem benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa
támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére.

(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, egyedül élő esetén
annak ötszörösét, és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és
c) igénylését az adott tárgyév szeptember 1. és október 31. között nyújtja be.
(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az
egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.
(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.

(6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre
rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú függelék
tartalmazza.

(7) A kérelmet el kell utasítani, ha az (1) bekezdés szerinti keretösszeg kimerült, kivéve, ha
külső forrásból az igény kielégíthető.

IV. Cím
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
23.§
A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat:
a ) óvodás gyermekek napközbeni ellátását,
b ) gyermekjóléti szolgáltatást,
c ) a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást
biztosít.
Gyermekjóléti szolgálat
24.§
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §-ában meghatározott
feladatainak ellátását a Képviselő-testület — a társult önkormányzatok által létrehozott Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal
biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez,
együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a védőnőkkel.
Gyermekétkeztetés

25.§
(1) A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat a rendelkezésre álló
(vállalkozásban működtetett) konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik.
(2) A gyermekétkeztetésért a szülő (gyám, gondviselő) külön önkormányzati rendeletben
meghatározott térítési díjat köteles az önkormányzat részére havonta megfizetni. A
térítési díjat az óvodai étkeztetés esetén a Napköziotthonos Óvoda, iskolai étkeztetés
esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhó 15-ig.
Szociális étkeztetés
26.§
(1) Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik
a napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki 65 év fölötti
kora miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.
(3) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy
hajléktalansága miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon
gondoskodni. Az egészségi állapotról szakorvosi, ennek hiányában háziorvosi igazolást
a kérelem mellé mellékelni kell.
(4) A térítési díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhót követő 15.
napig.
Házi segítségnyújtás
27.§
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak
szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek, és róluk nem gondoskodnak.
(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató
Társulás tagjaként látja el.
V. Cím
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL
28. §
(1)
A Képviselő-testület az Szt. 58/B.§ (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre a szociális szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében.
(2)
A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
- a Szociális Bizottság tagjai,
- óvodavezető,
- a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője,
- Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa,
- házi gondozók.

(3) A Szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal tart ülést.
VI. Cím
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29.§
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és a Gyvt. valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lehetséges változatok: a (2) bekezdésre.
- E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 17. §(5) bekezdését és
a 18.§ (2) bekezdését január 1. naptól kell alkalmazni.
- E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 17. § és 18.§
rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmeknél is alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. …………………..napon kihirdetésre került.
dr. Varga Tibor
jegyző

Függelék a …/2019. (…….) számú önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Tűzifa természetbeni támogatás megállapítására
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………..
- anyja neve: …………………………………………………………………….
- szül. helye, ideje:……………………………………………………………….
- lakcíme:………………………………………………………………………..
- TAJ száma: ……………………………………………………………………
- telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………..
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:
a) tulajdonos
b) bérlő
c) családtag
d) : …………………….
A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lakás nagysága: ………………………….m2

Komfort fokozata:

szükséglakás
komfort nélküli
komfortos

Szobák száma: …………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel, fával,
fűtöm.
(Amennyiben a gáz is be van kötve, a gázszámla utolsó három havi számla részét is
csatolni kell.)
Kijelentem, hogy:
a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult: ellátást megállapító határozat száma:
……………………...
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult: ellátást megállapító határozat száma:
……………………...
c) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult: ellátást megállapító határozat száma:
……………….
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyok jogosult: megállapító határozat
száma: ………...
e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: megállapító határozat száma:
…………………
A kérelemhez csatolni kell:
- a család jövedelmét igazoló iratokat,
- lakbér, albérleti díjról szóló szerződés másolatát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Rétság, 201... év……………hó…….nap
………………………………….
kérelmező aláírása

Indokolás
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény jelentős
változásokat tartalmaz a szociális ellátásokban eljáró szervek vonatkozásában. 2015.
március 1. naptól a járásokhoz kerül az aktív korúak ellátása, valamint az önkormányzatok
anyagi helyzetére bízza a jogalkotó, hogy települési támogatás jogcímen milyen ellátásokat
vállal, továbbá az ellátások biztosítását milyen jövedelemhatárhoz köti.
Részletes indokolás
1 .§
Konkrétan meghatározza, a szociális ellátásokról szóló rendelet célját.
2. §
Meghatározásra kerül a rendelet hatálya.
3.§
Meghatározza a hatásköröket. Átruházott hatáskörben a kérelmek bírálatát a Szociális
Bizottságra bízza a Képviselő-testület. Ugyanakkor a Szociális Bizottságnak tájékoztatási
kötelezettséget ír elő a testület soron következő ülésén.
4-9.§
Az eljárási szabályok részletes meghatározását tartalmazza.
10- 19.§
A pénzbeli ellátások részletes szabályait tartalmazza:
- méltányossági alapon megállapítható ápolási díj,
- létfenntartási települési támogatás,
- gyermeknevelési települési támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- temetési települési támogatás,
- születési települési támogatás,
- ösztöndíj támogatás.
20-22. §
A természetben nyújtott szociális ellátások szabályait tartalmazza:
- köztemetés,
- tűzifa-támogatás.
23-27.§
A Személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályait tartalmazza:
- gyermekjóléti szolgálat,

-

gyermekétkeztetés,
szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás.
28.§

A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról, tagjairól rendelkezik.
29.§
A záró rendelkezéseket tartalmazza. Tartalmazza a hatályba lépést és 15/2015 (XI.23.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény jelentős
változásokat tartalmaz. A szociális ellátások terén hatáskör módosításokat tartalmaz,
továbbá a képviselő-testületek hatáskörébe utalja, hogy milyen szociális ellátásokat
alkalmaz, milyen feltételekkel.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális
ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót. Az átmenetileg,
önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került lakosságnak nyújt segítséget.
2.) Gazdásági, költségvetési hatása jelentős. 2015. évtől állami támogatást szociális
feladatihoz nem kap az önkormányzat. Saját forrásból — elsődlegesen a helyi iparűzési
adóbevételekből — kell biztosítani a szociális kiadások fedezetét. A 2019. évi
költségvetésben nagyvonalúan került tervezésre szociális feladatokra. Az önkormányzat
szociális kiadásait közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánja enyhíteni.
3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és
egészségi hatással nem jár.
4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív
terheket nem okoz.
6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Bizonytalan gazdálkodás,
intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés.

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
Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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 február havi ülésen elfogadásra került a sport és civil szervezetek 2019. évi önkormányzati
támogatásának feltételei.
A testületi döntést követően a pályázati felhívások elkészültek, melyeket az előterjesztéshez
csatolom.
A beérkezett pályázatokról összegző kimutatás készült, melyet szintén az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 20.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2019. évi pályázati felhívások

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint:

1 oldal a 6 oldalból
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„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
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2019. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 800 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a
………………………………… részére kirándulások céljára ………….. Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2019. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.500 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a
……………………….. részére - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére - ……… Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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III.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2019. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 600 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a
……………………….. részére, a 2019. évi - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére ……….. Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletének
1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester
– és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiakban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..)
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkormányzati támogatást biztosít.
A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása:
…………………...
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
- ………………………………….
- ………………………………….

………….. Ft
………….. Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.

3.)
A
támogatást
a
Polgármesteri
Hivatal
a
Támogatottnak
az
……………………………………. vezetett …………..-……………..-……………. számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával 2020.
január 31. napig kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve,
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza
(www.retsag.hu);
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- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.
Rétság, 2019. ………………………………………

Hegedűs Ferenc
polgármester

…………………….
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… ….
…………………………………………….
pénzügyi ellenjegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletének
2. melléklete
NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………...
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Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Gazdasági társaság esetén székhelye: …………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………………………
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………………………………………..
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………………
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: ……………………………….
…………………………….
Aláírás, cégszerű aláírás
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Név
Papíalap
Nyugdíjas klubbok pályázati
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Hunyadi János Nyugdíjas Klub
Összes támogatási igény
Rendelkezésre álló keret

Adatlap
Elektronikus

Igényelt
támogatás
Melléklet
Papíalap
Elektronikus
(Ft)

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
nem érkezett

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

Helyi tagok
száma
(fő)

1 rétsági lakosra
jutó támogatás
Ft/fő

400 000
400 000
800 000
800 000

136
114

2 941
3 509

1 000 000
3 500 000
800 000
5 300 000
4 200 000

132
61
23

7 576
57 377
34 783

132
101

606
5 495
#ÉRTÉK!

Sprt támogatási pályázatok
Rétsági Árpád Egylet
Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület
Rétsági Judo Club
Összes támogatási igény
Rendelkezésre álló keret
Civil szervezetek támogatása
Rétsági Árpád Egylet
Kereplő Néptánc Egyesület
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Összes támogatási igény
Rendelkezésre álló keret

80 000
555 000
320 000 272?
400 000
955 000
600 000

PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése: Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi u. 26.
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
2651 Rétság, Mező utca 4.

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
18339301-1-12
1853
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
száma, kelte: Pk. 60028/2012/9.
06-35-350-282 06-20-428-2480
E-mail: ………………………………………
Honlap cím:……………………………...
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: Kotroczó Balázs
2651 Rétság, Mező utca 4.
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ………………………………………………………….
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás
csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

Ebből:

Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma (fő)
Tagok száma összesen
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:

Felnőtt tagok:
3.000
Ft/év
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év

helyi
lakos
159
136
159

136

más
település
lakosa
23
23

5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Számlavezető pénzintézet neve: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Rétság
Bankszámlaszám: 64000060-10060012
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

*A megfelelő válasz aláhúzandó
sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A pályázaton igényelt támogatás összege:

400.000

Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:

2019. 01. 02.

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja: 2019. 12. 31.
Tervezett rendezvények száma: 27
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja
Színházi belépő 3 alkalom
Esztergom fürdés
Leányfalu fürdés
Jászapáti fürdés
Eger fürdés

Igényelt
összeg
150.000
50.000
50.000
50.000
100.000

Saját
forrás
100.000
50.000

Összesen:

400.000

200.000

50.000

Egyéb
állami forrás

Egyéb
támogatás

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 oldal
terjedelemben)

Érvényes alapszabállyal rendelkezünk, ezért ezeket betartva működik a Nyugdíjas
klub. Az éves munkatervet a tagság véleményét is kikérve készítjük el. Természetesen
mindenki kívánságának nem tudunk eleget tenni, a többségi elv érvényesül.
Főbb szempontok a munkaterv összeállításakor többek között: az átlagéletkor 65
év feletti, jelentős az egyedülállók száma, túlnyomórészt a tagjaink kispénzű
nyugdíjasok. Az átlagéletkor évről évre kis mértékben nő, sajnos a tagság egészségi
állapota koruknál fogva is romlik.
Tagjaink túlnyomó részének csak a klubunk tudja biztosítani a közösségi
együttlétet. Az Önkormányzat támogatása nélkül a programjainkat nem tudtuk volna
és nem is tudjuk a jövőben megvalósítani. Így a munkaterv és költségvetés
elkészítésekor figyelembe kell vennünk a támogatandó célcsoportokat. A
programjainkat az Önkormányzati támogatásból és a tagdíjakból tudtuk eddig
megvalósítani. Az elmúlt évben hosszú idő után kénytelenek voltunk emelni a
tagdíjat évi 2.500 Ft-ra, ez évben pedig 3.000 Ft-ra. A tagság ezt egyhangúlag
elfogadta, ugyanis tudják azt, hogy az emelés az egyre emelkedő költségek és az
egyre nívósabb programok miatt szükségeltetett.
A támogatást felhasználtuk és most is fel fogjuk használni útiköltségre,
belépőjegyekre és kirándulásra.
Az elmúlt évben többször voltunk termálfürdőben, aki pedig eljött velünk és nem
fürdött az kirándult az adott településen. Több alkalommal voltunk a Rétsági
Művelődési Központban, ahol színházi előadásokat néztünk meg. Ezt a jövőben is
tervezzük.
Említést kell tennünk arról, hogy a belépőjegyeknél és útiköltségeknél az elérhető
kedvezményeket maximálisan kihasználjuk. Csoportos részvétel esetén általában
engedményesek a belépőjegyek.
Amikor a kiránduláson nem volt meg a férőhely szerinti létszám akkor a klubon
kívülieket is beszerveztük, viszont ők tőlünk nem kaptak anyagi hozzájárulást,
támogatást.
Fontos megjegyezni, hogy a a településünk vezetése és a Művelődési Központ
ellenszolgáltatás nélkül biztosított és remélhetőleg a jövőben is fog biztosítani a
rendezvényeink lebonyolításához szükséges helyiséget. A megyében több helyen kell
fizetni a rendezvények lebonyolításához szükséges helyiségért. A megállapodásban
szerepelt és ezután is szerepelni fog, hogy a támogatásuk ezen formájáról is mindig
tájékoztatjuk a településünk lakosságát és a médiát is.
Reméljük a támogatásukat ismét hasznosan tudjuk felhasználni, tagjaink nevében
azt előre is köszönjük.

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

A 2019. évi tevékenységünket is az alapszabályunk határozza meg. Ennek
megfelelően készítettük el a munkatervünket, amelynél szigorúan figyelembe vettük
a takarékossági szempontokat. A munkatervünket a tagdíjakból és egyéb
támogatásból kívánjuk megvalósítani, de szívesen veszünk minden más egyéb
pénzbeni támogatást is.
A munkatervet mindegyik tagunk kézhez kapta, azt betartjuk, attól eltérni csak
szükség esetén fogunk. A munkaterven kívüli tevékenységünkről a teljesség igénye
nélkül az alábbiakban teszek említést.
Tevékenységünk során ápoljuk a kapcsolatainkat a településünk civil
szervezeteivel, az Önkormányzattal, az iskolával és az óvodával. Ez a közös
programok megvalósítását is jelenti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy aktív részesei,
illetve támogatói leszünk településünk több rendezvényének. Példaként említem,
hogy minden alkalommal koszorúzunk; Gyermeknapra továbbra is sütünk palacsintát
és részt veszünk annak lebonyolításában; aktívan segítünk a főzésben, a majálison és
a szüreti rendezvényen.
Tagjai vagyunk kettő országos nyugdíjas szervezetnek, annak munkájában
tevékenyen részt veszünk. Ezek a szervezetek: Nyugdíjasok Országos Szövetsége
(NYOSZ), Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK).
Járásunkban példamutatóan működik a nyugdíjas klubok-egyesületek szervezete,
amely nincsen bejegyezve a bíróságon. Szeptember hónapban a Művelődési
Központunkban tartjuk meg a Nyugat-Nógrádi Nyugdíjas Klubok találkozóját, a
rendezőknek maximális segítséget nyújtunk.
Októberben, amennyiben erre felkérést kapunk, részt veszünk az ún. Szeretet
vendégség lebonyolításában.
A tánccsoportunkra büszkék vagyunk, működésünkhöz az anyagi lehetőségeinkhez
képest hozzájárulunk. Sajnos a megromlott egészségük miatt többen abbahagyták a
táncot, ezért kiemelt célunk a létszámuk utánpótlása.
Az év utolsó hónapjában ismét gyűjtést szervezünk a rászorultak, nem csak
nyugdíjasok részére.

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:
forintban
Helyi önkormányzati támogatás:

588.000

Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

…………………………………………….. Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

…………………………………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

111.480

Ft

Tagdíj bevételek:

408.650

Ft

Saját bevételek:

174.016

Ft

Összesen:

1.282.146

Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):
1.138.848

Működési költségek:
Közműköltségek:

Ft

…………………………………………….. Ft

Egyéb költségek:
Összesen:

59.100

Ft

1.197.948

Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
megnevezése:
Nyitó egyenleg
84.198
Tagdíj
477.000
Önkormányzati támogatás
400.000
Egyéb támogatás
300.000
Tombola
50.000

Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:
Évnyitó + nőnap
180.000
Majális főzőverseny
80.000
Színház + fürdő belépő
600.000
Hajó kirándulás
120.000
Bográcsozás
100.000
Évzáró rendezvény
180.000
Egyéb (tombola, koszorú,
51.198
postaköltség, stb.)

Összesen:

1.311.198

1.311.198

13. BESZÁMOLÓ AZ ELŐZŐ ÉVI EREDMÉNYEKRŐL ÉS SZAKMAI MUNKÁRÓL

Tevékenységünket az Alapszabályunk és a munkaterv figyelembevételével végeztük:
– Január 27.: Évnyitó rendezvény, megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról.
Elfogadásra került az éves munkaterv. Zene, tánc, tombola és ünnepi vacsora.
– Március 10.: Tavasz és Nőnap köszöntés. Tisztújítás, vezetőségválasztás. Zene, tánc,
tombola és vacsora.
– Március 15.: Részvétel a megemlékezésen és koszorúzás.
– Május 01.: Részvétel a majálison és a főző versenyen.
– Május 27.: Városi gyermeknapon segítettünk, kb. 800 db palacsintát sütöttünk.
– Június 04.: Nemzeti Összetartozás Ünnepe és koszorúzás.
– Augusztus 20.: Ünneplés városunk lakóival.
– Szeptember 15.: Részvétel a Rétsági Művelődési Központban a Nyugat Nógrádi
Nyugdíjasok Fesztiválján.
– Szeptember 22.: Részvétel a Rétsági Művelődési Központban a Magyar Nóta, Népdal
és Operett esten.
– Október 04.: Részvétel Nógrád községben a Tápláló szeretet program átadó
ünnepségén.
– Október 05.: Nemzeti Gyásznap megemlékezés és koszorúzás.
– Október 13.: Rétságon Szüreti felvonulás. Főzés és felvonulás végén ételosztás.
– Október 20.: Idősek és véradók napjának megünneplése Rétságon.
– Október 23.: Részvétel a megemlékezésen.
– Október 28.: Mindszenti és Pallvicini Emléknap, koszorúzások, szeretet vendégség.
– December 08.: Évzáró rendezvény. Zene, tánc, tombola és ünnepi vacsora.
– December 21.: Mindenki Karácsonya, részvétel az ünnepségen. Étel-ital osztás.
Ezen kívül december 8-21. között adomány gyűjtést szerveztünk a rászorulók részére. Az
összegyűjtött adományokból tartós élelmiszereket vásároltunk és osztottunk szét 45 család részére.
Kirándulások a következő helyszínekre:
– Április 14.: Agárd strandfürdő
– Május 19.: Leányfalu strandfürdő
– Július 07.: Hajókirándulás Esztergomba és városnézés
– Július 21.: Bükkszék strandfürdő
– Augusztus 19.: Eger strandfürdő és városnézés
– Október 21.: Esztergom strandfürdő és városnézés
Színházlátogatás:
– Január 24.: Jelenetek két házasságból (Rétság)
– Március 22.: Kell egy színház (Rétság)
– Május 10.: Zorán koncert Vácon
– Május 12.: Black Birds, Beatles Parádé (Rétság)
– Szeptember 22.: Nóta és Operett est (Rétság)
– Október 18.: Egy csók és más semmi (Rétság)
Mivel a klubunk tagszervezete kettő országos szervezetnek, ezért a Budapesti RAM Színház az el
nem adott jegyeket ingyenesen bocsátotta a nyugdíjas szervezetek rendelkezésére. Így két
alkalommal voltunk a RAM színházban.
A tánccsoportunk az év során 20 alkalommal lépett fel különböző rendezvényeken.
14. NYILATKOZATOK

Alulírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet
-

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására
Igen ⌧

jogosult.
-

Nem

valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása nincs.
Igen ⌧

Nem

- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket.

Kotroczó Balázs
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub Elnök
képviselete jogosult(ak) aláírása

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázat benyújtása:
- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
címre együttesen kell megküldeni.
Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!
Érvénytelen az a pályázathoz
– amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra,
– nem tartalmazza a kötelező mellékleteket,
– az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget.

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Rétság
Városi Nyugdíjas Klub
2019. évi munkaterve
1./ „Zsákbamacska” című színdarab megtekintése a Rétsági Művelődési Központban

2019. február 08.

2./ Évnyitó és Nőnapi rendezvény

2019. február 23.

3./ Részvétel a március 15-i ünnepségen, koszorúzás

2019. március 15.

4./ Kirándulás Esztergomba és fürdés

2019. március 31.

5./ „Meseautó” című színdarab megtekintése a Rétsági Művelődési Központban

2019. április 13.

6./ Városi majális, részvétel a főzőversenyen

2019. május 01.

7./ Gyermeknapi rendezvény támogatása

2019. május 18.

8./ Kirándulás Leányfalu gyógyfürdőbe

2019. június 02.

9./ Nemzeti Összetartozás Napja (Trianoni emléknap)

2019. június 04.

10./ Kirándulás Jászapátiba és fürdés

2019. június 29.

11./ Bográcsozás a Hunyadi Ligetben

2019. július 06.

12./ Hajókirándulás a Dunán

2019. július 20.

13./ Részvétel az augusztus 20-i rendezvényen

2019. augusztus 20.

14./ Kirándulás Egerbe és fürdés, városnézés

2019. augusztus 24.

15./ Kistérségi Nyugdíjas Fesztivál

2019. szeptember 14.

16./ Nóta és operett est Rétságon

2019. szeptember 21.

17./ Kirándulás Agárdra és fürdés

2019. szeptember 28.

18./ „Tápláló szeretet” program Nógrádban

2019. október 03-04.

19./ Nemzeti Gyásznap, koszorúzás

2019. október 04.

20./ Szüreti felvonulás és mulatság

2019. október 12.

21./ Városi Idősek és véradók napja

2019. október 19.

22./ Részvétel az október 23-i rendezvényen

2019. október 23.

23./ Részvétel Rétságon az 1956-os forradalom és
szabadságharc megemlékezésein, „Szeretet vendégség”

2019. október 27.

24./ Színházlátogatás Rétságon

2019. október ?

25./ Színházlátogatás Rétságon

2019. november ?

26./ Évzáró rendezvény

2019. december 07.

27./ Mindenki Karácsonya rendezvény

2019. december 21.

R é t s á g, 2019. február 23.
Kotroczó Balázs
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub Elnök

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Rétság
Városi Nyugdíjas Klub
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12./ Hajókirándulás a Dunán
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2019. augusztus 20.
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18./ „Tápláló szeretet” program Nógrádban

2019. október 03-04.

19./ Nemzeti Gyásznap, koszorúzás

2019. október 04.

20./ Szüreti felvonulás és mulatság

2019. október 12.

21./ Városi Idősek és véradók napja

2019. október 19.

22./ Részvétel az október 23-i rendezvényen

2019. október 23.

23./ Részvétel Rétságon az 1956-os forradalom és
szabadságharc megemlékezésein, „Szeretet vendégség”

2019. október 27.

24./ Színházlátogatás Rétságon

2019. október ?

25./ Színházlátogatás Rétságon
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26./ Évzáró rendezvény
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R é t s á g, 2019. február 23.
Kotroczó Balázs
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub Elnök
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SZERvEznrnÉ ÖnxorunÁNvzerr rÁvroGATÁSA,,

KérjÜk olvashatóan, nyomtatott naglbetűkkel, írógéppel vagl szómítógéppet kitalteni!

a pÁr,yÁzó

r.

aoarar
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A PálYázó kéPviseletében eljóró szetnély (aki ezen pálytizal ck*unlentttntaií aláírja)
neve,
cím.e, ha az nem a feníi kétlviselő*;
*AmennYiben nent a bírósági
kivonat s:erinti képvisető.lár et, tig,a képvi,selő áttal aldírt alakszeríí
meghatalnlazás csatol.ása s:liksége,s,.|A: a1,1ks:erii meghatatmi:á,son's:erepetnie kelt a nteghatalnlazt),
a
tneghatalmazotl és az aláírásokat hítetesítő két tanti nevének, lakcíménekés ctlóírásának,

3.

EGYESüLET LETSzÁwÁtloz KAPCSolónó ADATOK:
Ebbő1:

Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma

Tagok száma összesen
4.

160 fő
56 íő

helyi lakos
85 fő
47 fő

más település lakosa
75 rő

216 fő

132 fő

84 fő

TAGDÍJ Összncuró:

Felnőtt tagok ... ... 12.000.,.. Ft/év
18 év alatti tagok: ......------ Ft/év
Egyéb
....------ Ft/év

tagok:
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AZ IGENYELT TÁMOGATÁS SAL KAPCSOLATOS ADATOK
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Tervezett rendezvények száma: 6 rendezvény

A TÁMoGATÁs FELHASzNÁr,ÁsÁna
rÖr,rsncKALKULÁCIÓ (forintban)
9.

Jelen p ály ázaton i gényelt
támogatás célia
Biztosítási díj,
rajtengedélyek,
sportorvosik,
Epítésianyagok, javítás,
állagmegóvás karbantartás
Benzin a fúnyíráshoz
PB. palackok cseréie
Lőszerek, nyílvesszők,
célok, íjak, fegyverek
vásarlása
Tagsági, nevezési, igazolási ,
I
díjak, uíazásíkiiltségek.
terembér, bírói díiak
Osszesen:

Igényelt
összeq
360.000,

voNATKozó r,onnÁS- ES
Saját
forrás

230.000.-

l00.000.-

20.000.i 0.000,230.000.-

20.000,l0,000"190.000,-

150.000,-

l00.000,-

1.000.000,-

420.000,-

Egyéb
állami forrás

Egyéb
támopzt.ás

.

10. AZIGENYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (fethasználásának bemutatása, maximum ]
oldal terjedelemben)
Az önkormányzati tár4ogatás minden évben nagy segítséget jelentett abban, hogy
egYesÜletünk talpon tudott maradni. ami a továbbképzéseink, rendezvényeink, versenyeink,

edzéseink, a taggyűlések színvonalas megtartásáhozkomoly segítséget nyújt,

Finanszírozni tudjuk az egyesület működési költségeit, melynek segítségével
jelentősen bővülnek, lehetőségeink, minősített sportolók részvételea versenyeken,
színvonalas rendezvények szervezése, ebből szeretnénk finanszírozni a rajtengedélyek
megvásárlását, sportorvosi vizsgálatok költsé gét, a lőtérbiztosítás díját.

A 2019 évi önkormányzati

támogatásból szeretnénk továbbra is biztosítani
egYesületünk működési kiadásait, ftnanszitozni kommunikációs költségeinket, a lőszerek,
fegYverek, Íjak, . célok beszerzését, javitáséú." rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat, pB
Palackok vásárlását, fúnyírást kis értékúirodai tárgyi eszközök , beszerzését. nyolc_tí z éve
vásarolt céljaink, fegyvereink, Íjaink folyamatosan elhasználódnak, részben használhatatlanná
válnak.

Tovább szeretnénk lépni a szabadidős, a hagyományőrző rendezvények színvonalának
nÖvelése, a hátrányos helyzetben lévők segítése,a nemzetközi kapcsolatok erősítése terén,
Fenti célok megvalósítása, elérése,kiszélesítése,hatékonyságának növelése érdekében
további elengedhetetlen technikai fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani.
A nYári gyerektáborokhoz, családi napokhoz, hátrányos helyzetűeknek szervezett

Programok, egyéb nagy tömegeket mozgató rendezvényekhez, a szabályok magas szintű
elsajátításához, a lő készségfejlesztéséhez,megfelelő szinten tartásához, a rendezvények
színvonalas végrehajtásához nélkülözhetetlen az önkormányzat anyagi támogatása.
Az Öregfiúk csapat nevezési költségei, a mórkőzésekre történő utazások bírói díjak,
terembérlet olyan terhet ró a sportolókra, amit saját erőből nem képesek finanszírozni.
Az idén egyesületünk is nehezebb anyagi korrilmények között kénytelen működni, az
elmúlt öt évben, folyamatosan emelkedtek a lőszerek, célok árai,
11.
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ÉSTERvEINEK BEMUTATÁsA

a Versenynaptárban szereplŐ minősítő és házi versenyek terv szerinti színvonalas,
balesetmentes végrehajtása, kiemelt figyelmet fordítva az országos Í;ász versenyekre
és a tÖbbi szeruezett versenyre is, Sport pisztoly és kispuska verseny; április 27,

évzárő megyei minősítő versenyek október 19.
Cél az akadáIyverseny, széleskörű kiterjesztése, együttműködve a megyei védelmi
irodával, rendőrséggel és a Járási Hivatallal, vándorkupáinak megnyerése. Időpont:

május24.
Kiemelt fontosságű a 2019. Július 21-27 között lebonyolításra kerülő történelmimilitari tábor balesetmentes, sikeres megrendezése.

kell

népszerűsíteni egyesületiinket a különböző bemutatókon, ünnepi
rendezvényeken, tovább kell fejleszteni a bemutató csopot1 felszerelését, műsorát.
Részvétela kömyező klubok versenyein és stabil jó eredmények teljesítése.

Tovább

o
o
o
o

o

Tovább szeretnénk bővíterri az í.lak. íjász felszerelések körét új színvonalas eszközök
beszerzését tervezztik. Íbh,arlatosan cserélni kell az elhaszrrálócló célokat.
minőségi
1őszer vásárlása.
Továbbra is részt kívánunk venni a nenrzetközi tartalékos versenyeken.

Tovább kell fblYtatni a r'áros áltaiános iskolája, napköziseinek rjászoktatását,
kibővítve a légfegyveres oktatással és ezen keresztül a gyerekek koncer"rtráció

képességének.fegyelmezettségének rrör,elését.

Továbbra is elsődleges kérdéskérrtkezeljtik a biztonsági rendszabál1,ok betartását. a
rendezvénYek, lÖvészetek balesetrnentes lebonyolítását. ennek érdekében minden
évben cseréljük a gumi goi_vófogó elhasználódott elemeit, a fából készült céltábla
tarlókat.
Szeretnénk az arryagi lehetőségeinket figyelembe véve fblyt atni az állagmegóvási
feladatokat (hibás tetőrészek. esőcsatornák javítása. cseréje. falak vakolat javítása,
színezése).

Öregfiúk labdarúgó szakosztály:
Célunk továbbra is elsósorban a bajnokságban rnár nem szereplő. de sportot szerető,
elsősorban rétsági kÖtődésű sportolciknak lehetőséget biztosítani a szervezett testmozgásra,

segítségnyÍrjtásaz egészséges életmód kialakítása a közép és az idősebb korúak számára.
A
szakosztálY tol'ábbra is népszerű a rétsági lakosság és a szurkolók körében. A ]{]18_19_es

bajnokság iiszi lbrdr-riÓ.jábalr c§rtlltitLink *r*rlnrón,,l rlliri]llí1, {7, llcl:. 15
ilcrr1,) lnrib.-rt köztc
játsztltt az is. ho§},a }raziri páll.a titirr3,cii ncll tt]dlttL
óll,*:lni.,lcl*rr}cg a kcrctLilrk j3 iij.
BÍztrnk berrne- hcgv a haziii páll-it §ürsa rcnclcziidik *§ ;l, lavasziclónvbl-n
.jobb .irltikkal és
erednénn)re1 lr_rcl utrk eltjrLrkkolrli.
A TRX szakosztály: a sportág további népszerűsítése.főieg a fiatalok és a gy,,erekek körében,
-Bemutatók tartása rendezvényekert
-részvétela gyereknapon
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pÁLyÁzó nevnSüLET, SzERvEzET ELőző nvt npvpTELEI:
forintban

Helyi önkorm
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ány

zati támogatás

:

%-bő1 származő támogatás

Más pály ázatokon nyert támogatások:
Egyéb támogatásbó

l

származő bevételek:

Tagdíj bevételek:
Saját bevételek: /banki kamatl

összesen:

880.000,_ Ft
42.1 88,-

Ft

..0,- Ft
200.000,_ Ft
..2,504.000,_ Ft

34.- Ft

3.626.222,-Ft

yll-vxzÓ BcyBsÜt

glőző Bvl xranÁsn

ET, SZERYEZI.T

(forintban):

Működési költségek:

.,2.864.12l- Ft

Közműköltségek:

,,96.641,- Ft

Egyéb költségek:

605.854,- Ft

öss"esen:

3.566.616,_

p Ál,v

l.zó

E
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rörrspcvnrÉSn:

rÁncynvRE TERv

Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Osszeg (Ft):

megnevezése:
Tagdíjak

Onkormányzati
támogatás

Tárgyévre terv ezett kiadások:
Tervezett kiadás
Osszeg (Ft):
megnevezése:

1.400.000,_

anyagjellegű kiadások

60.000.-

1.000.000,-

Lőszere]<,töltén;,el<,
í'egy,verek. í i ak. vesszőI<

580.000

3

Egyéb támogatások
ltábor, stb.l

EaET T

D célok. í-eIszere lések

beszerzése

600.000,-

versenyek Iogisztikai
b

iztos ítása

Epítésianyagok. javítás,
karbantartás
Posta, irodaszer,
lt1 orntatvánr . Út iköItsee
Biztosítási dí j.szövetségi
tagd

íjak. rajtengedé lyel<.

orvos

l00.000,_
260.000,
100.000,3

il<

Aram. víz, gáz. berlzin

díi

l00.000,-

Bankköltség
Tárgl,i eszközijl<
Játékvezetők díj azása,
egyéb íbcival
|<apcsolatos költsésel(

10.000,-

250.000.l

50.000,_

Tábor I<öltségei

900.000,_

E91 eb eIör,c nern latlrutó

160.000,_

költségek

Osszesen:

30,000.-

(kutyaka1 a,oltások.stb.

3.000.000"-

3.000.000,-

13. Beszámolő az előző évi eredményekről és szakmai munkáról

Szabadidős és tömeg§port:
2018. Óv májusában is megrendeztük az általános iskolák felső tagozatosai részéreaz
akadályversenyt. Az idénjavítottunk a 207]-es eredményen. Ebben az évben is jöttek szép
számmal csapatok, Pest megyéből (Sárisáp) és Nógrád megye távolabbi részeiről (Cered,
Palotás), a versenyre. Folytattuk az akadáIyversenyes felkészítéskeretében az íjász, légpuska

/.-'----_(_
,/

/

Ft

lÖvészet, kézigránát dobás, tájolás foglalkozásokat. Mi is részt vettünk
egy csapattal a
SárisáPiak nagYon Pr9fi hagyományos l5 akadályos egész napos tíz km-es
versenyén, Erre a
VersenYre évek Óta, hónaPokon keresztül készülnek fővárosi iskolák
sportoló gyerekei is.
HuszonÖt csaPatból sikerült az előkelő hatodik helyet megszerezni.
A versenyen egyébk éntaz
állomásoknáI, aMagYar Honvédség,a rendőrség és a kúsrtrófavédelem
hivatásosai is résá

vettek!

2018-ban tizenötödször
hirdettük meg a 12-18 év közötti gyerekek részérea
tÖrténelmi-militari tábort, melyet júliusban bonyolítottunk le, 83 fo .esiueteteue1,
A csapat
legjobb ,,katonája" és a legrászorulóbbak, tédtésmentesenvehettek részt
a táborban. A
Paintball és airsoft rajháborúk most is a legnépszerűbbek voltak, mivel mi is tudtuk bővíteni a
mar meglévő ilYen fegYvereink, sokkal több időt tudtunk biztosítani ezekre
a legnépszeníbb
foglalkozásokra.
2018-ban is tÖbb színvonalas Íjász bemutatót tartottunk kistérségi íjászbarátainkkal

szoros együttműködésben.
A TRX szakosztálY is komoly eredményeket ért el, már a negyedik éve működnek,
nagyon színvonalas bemutatót tartottak a Rétsági. városi Rendezvényenl'
Részt vettÜnk a tÖbb céges napon is. Íjászbemutatót tartottunk a Nógrád Megyei
KormanYhivatal dolgozóinak Diósjenői napján, amin nagysikert arattunk!
Szinte minden
jelenlévő kortól nemtől fliggetlenül kipróbálta az íjászatót,
majd a nap második felében
versenlt is szerveztünk részükre.

Az álÍalunk rendezett szabadidős és tömegsport rendezvényen, a 2018-as évet
figYelembe véve, Összességében kb, 5000-6000 fő vett részt, .gy..til.ttink,
illetve más
klubokkal közö s en szerv ezet rendezvényeinken, b emutató inkon.
Versenysport:

2018-ben is lebonYolitásra kerültek_a szokásos áprilisi kiskaliberű puska és pisztoly,
szePtemberben, nagYkalibení pisztoly, októberben az összes kategóriában
á megyei minősítő
versenyek. Az éves versenyeinken összesen kb. 370 versenyző nevezett,
EzenkívÜl indultunk a szügyi, balassagyarmati, váci, márianosztrai, salgótarjáni, győri,
csePeli, budaPesti lövészklubok szintén országos szintű minősítő u..r.ny.in, valamint
10
alkalommal országo s, illetve nemzetközi vadászíj ász vers enyeken.
A MATASZ tagszervezeteként részívettünk a szlovák tartalékosok lőversenyén
Léván,,Összességébenversenyzőink öt arany, három ezüst és hat bronzéremmel,
valamint
számtalan előkel ő helyezé ssel öre gbítettéke gye sületünk hírnevét.
Az idén a sportlÖvők közül 35 fő részérevásároltunk rajtengedélyt, közülük a
minósítési szabálYok változása miatt 2l fő I, 14fő II. osztályú minősítést Óljesített
a minősítő
versenyeken,

öreefiúk labdarúgó szakosztály
A Pest MegYei Labdarúgó Szövetség ÖF északi csoportjában a2017-I8 évi bajnokságban
remek teljesítménnyel a 3, helyen végeztünk 11 csapat tor,ll, 40 pontot
szereztünk. (20
mérkózés, 13 gYŐzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, 70 lőtt gól, 47 kapottgorl. a
bronzérmet úgy
szereztÜk meg, hogy atavasz idényben 1 döntetlen mellátt 9 győzélmeiarattunk,
2018. januar 14-én részt vettünk Vácrátóton azY , ÖÉteremkupán, amelyen jó
8
kéPességűcsaPatközül az5,helyetértük el.2019.01.13-ánugyanittszerepeltüúaVI.öF
kuPán amelYen a 8. helyen végeztünk. 20l8 augusztusában t<ispayas tornán vettünk
részt
Bánkon, amit meg nyertünk.
A2018-19-as bajnokság Őszi fordulójában csapatunk eredménye romlott (5. hely, l8 pont)
amiben közre játszott az is, hogy ahazai pályaelőnyeit nem tudtuk élvezni.
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Igen X
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Kivonat
a szervezet törvényszéki nyilvántartásba n fen nál ló ad ata
Az adatlekérésidópontja: 3l7l19 8.02 AM
r. A szervezet nyilvántartási

száma:

i

ró

l

12-02_0000039

Jogerő: 1996,07,02
2lI

z. A szervezet neve: Rétsági Árpád Egyesület

Jogerő,

201 6.1 0.1 3
17l|

s. A szervezet rÖvidített neve: Nincs röVidített név bejegyezve
a.

A Szeryezet idegen nYelvű eInevezése: Nincs

idegen nyelvú elnevezés bejegyezve

s A szervezet típusa: Egyesület

Jogerő,1996,07.02
2A

o.

Az egyesület formája:

a.

A szervezet székhelye:

Jogerő:2016,10.13

sportegyesület

1l ll

Jogerő, 1997.01,23

2651 Rétság, Madách út 13.

3

9.(1)

A képviselő neve:

Fodor László elnök

Anyja neve: Laki Zsuzsanna
Lakóhelye: 2651 Rétság, Madách

Jogerő:2016.10.13
17A

ut,l3.

A képviseletijog gyakorlásának módja:
terjedelme:

önatto
Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bízás megszű nésének id őpo n tja: zozo.oz.zo
A megszúnés tényleges időpontja:
A lemondás hatáIyossá váIására vonatkozó adat:
tzl A képviselő neve: Laczkó Endre titkár
Anyja neve: Szaniszló Gizella
Lakóhelye: 2651 Rétság, Szólő út 15,
A képviseleti jog gyakorlásának módja:

terjedelme:

Jogerő,

17l|

Együttes
Általános

A megbizás időtartama:+ ev
A meg bizás megszű nésének id őpo n tja: zozo,oz.zo
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatáIyossá válására vonatkozó adat:
tsl A képvise|ő neve: Misik lmre elnökhelyettes
Anyja neve: Ellenbach Erzsébet
Lakóhelye: 2651 Rétság, Nógrádi utca 13.
A képviseleti jog gyakorlásának módja:

terjedelme:

A
A
A
A
lo,

201 6.'l0.1 3

Jogeró:2016.10,13
17ll

Együttes
Általános

megbízás időtartama:+ ev
meg bizás megszű nésének id ő po n tjai 2o?o,o2.2o
megszűnés tényleges időpontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

A szeryezet célja: Az

egyesület célja a tagjai lövókészségének e|méleti és gyakorlati úton történó szinren tartáSa,
nÖVelése, sportlöVészeti célra. A íiatalok felkészitéSe sportlöVő fegyverek kezelésére, lókészsé9ük

fejlesztése versenyzési céllal. a fiatalok szabadidejének egészségmegóvó íelhasználása, szervezett
sPortolási lehetóség biztosítása, megfelelő részvételaz egészségesszellemiekben, műszaki _ technikai
ismeretekben gazdag, fizikailag edzett új nemzedék kialakításában. A íiatalok hazafias, honvédelmi
nevelése, a történelmi és katonai hagyományok ápolása, az egészségeséletmódra nevelés, a drogok
és más kábitÓ hatású szerek fogyasztása elleni fellépés,a hátrányos helyzetúek segítése, részvétélaz

<4ó

Cefua*7r^* é^eno.a-/Á( /.a"=a &a&q;.-_^ 4$;1tz
/

Jogerő,

201 6.1 0.1 3
17l|

\í
P,

Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám

: 1

300/Pk.60O33/1 996

esélyegyenlóség megvalósításában, hasonló célok megValósítáSáért tevékenykedó bel_és külföldi
szervezetekkel Való együttműködés, kapcsoIattartás.

rr,A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenyseg
rz.A létrehozás határozott idejének lejárta:
ts.

A létesitő okirat (módosításának) kelte:

sportelet)

zz.

A szewezet elektronikus kapcsolattartási cime:

17ll

Nem közhasznú
Jogerő

Elextronikus cim nincs bejegyezve

adószáma]l.633203_1_12

Jogeró: 20.15,03.10

zq.A,szeívezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / fe|függesztésének / törlésének időpontja:

zo,

A szeryezet közösségi adószáma:

Jogerő: 2015.03.10
1996.07,02

közösségi adószám nincs bejegyezve

A szervezet kÖzÖsségi adószámával kaPcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolato§ tény nincs bejegyezve
KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: ldópont nincs bejegyezve

zz.A szervezet statisztikai
zg,

17Il

Jogeró: 20'16.,10.13

2016.o7.23

Közhasznú jogállás:

zs,

JogerŐ,2O16.'10.13

Lejárat napja nincs be.jegyezve

zr,

zs.A szeryezet

(pl. fizikai, szeIlemi és technikai Sport, diákSport,

számjele:lo633203-9312-521-12
számjeléve! kapcsolatos tény:Belegyzett

Jogeró:2015,03,18

A szeryezet statisztikai
Statisztikai számje| megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja;

Jogeró: 2016.04.1.|
2016.a4,11

zs,A szervezet számláját vezető Pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető
szolgáltató nincs bejegyezve

A szervezet jogi személyiségűszervezeti egysége(i): Szervezeti
sr. A szövetséget létrehozó szervezetek listája:
so

Jogelőd szervezeteki
aa, Jogutód szervezetek:
:z,

sa.

egység nincs be,|egyezve

Jogeíód szervezet nincs beleqyezve
Jogutód szervezet nincs bejegyezve

Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

FolYamatban van vé9rehajtás, biztositási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
ss, FolYamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés:
Eljárás/intézkedés nincs
ss.

ss.

Egyéb: Nincs

bejegyezve

egyéb adat bejegyezve

ánnoÉr
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Ba|assagyarmaí, 20

1 9.

03.

07
(bélyegző)

aláírás
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PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése: Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület
Címe: 2651 Rétság Mikszáth út 41
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
2651 Rétság Széchenyi út 2

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
18637362 - 1 - 12
18637362-9312-521-12……
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
száma, kelte: PK. 60.019/2002.
06 70 708 45 20.
E-mail: pako2006@t-online.hu
Honlap cím:retsagvse.csapata..hu
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
Salgai György 2651 Rétság Széchenyi út 2
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ………………………………………………………….
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás
csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

Ebből:
más
helyi
település
lakos
lakosa
Felnőtt tagok száma (fő)
57
41
16
18 év alatti tagok száma (fő)
35
20
15
Tagok száma összesen 92
61
31
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:

Felnőtt tagok:…
5000…. Ft/év
1 év alatti tagok: …… … 3000…. Ft/év
Egyéb tagok: ………
5000…. Ft/év

5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:

…1.TAO pályázat

be/SFP16443/2017

1db

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Számlavezető pénzintézet neve: …OTP BANK
Bankszámlaszám: 11741031-20003285

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

*A megfelelő válasz aláhúzandó
sporttevékenység
--------------------------

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése
---------------------------------------

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A pályázaton igényelt támogatás összege:

………3.500.000. Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 2019.Január 01
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:2019.December 31
Tervezett rendezvények száma: … kb 90-100……………….
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja

Igényelt
összeg

Részvételi Díjak
Energia
Utazási Költség
Adminisztratív Költség
Karbantartás,Pálya Elők.
Felszerelés
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás feladatok ell.

300.000
400.000
1.000.000
600.000
700.000
500.000

Összesen:

3.500.000

Saját
forrás

Egyéb
állami
forrás

200.000
300.000
200.000
400.000
300.000
300.000
985.000
2.200.000
1.700.000

3.185.000

Egyéb
támogatás

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)

Az igényelt támogatás csapataink játékosaink nevezését ,versenyeztetését illetve versenyekre való
felkészülését biztosítják. A sportegyesületnél személyi jellegű kifizetés nincs. A Rétság VSE
gazdálkodását a stabilitás jellemzi. Évek óta legnagyobb támogatónk és legbiztosabb támogatónk
Rétság Város Önkormányzata. A támogatás csökkentése vagy elmaradása esetén egyesületünk léte
komoly bajba kerülne. Ezért bízzunk benne ,hogy a város képviselő testülete a továbbiakban is
támogatja Rétság város legnagyobb és legaktívabb egyesületét.
………………………………………………………………………………………………………
11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

A Rétság VSE csapatai folyamatosan jól szerepelnek a számukra előírt bajnokságokban. Úgy a
2017-2018 bajnokságban is. Ifjúsági csapatunk ismét megnyerte a bajnokságot sőt idén már
másodszor is a szuper döntőt is sikerült megnyernie. A játékosok hozzá állása példamutató. Ez
eredményezte a sorozatos kiváló eredményeket a bajnokságban is folyamatosan. A fe4lnőtt csapat
a bajnokságban az általunk előírt szintet teljesítette. Elérkezett az idő a generáció váltásra .Ez azért
nem megy zökkenő mentesen. Ezt tudtuk fel is vagyunk rá készülve. Az egyesület vezetősége az
mellett döntött hogy a helyi fiatalok akik már évek óta bizonyítottak a bajnokságban azok mellett
teszi le a voksok és azoknak fog bizalmat szavazni az új bajnokságban is. Még olyan áron is ha ez
egy pár évig az eredmény rovására megy is. Ez azért nagyon nehéz feladat mert városunk
megtartó ereje nagyon csekély. Eddig több tehetséges sportolónk aki rétsági lakos távozott a
városunkból mert megélhetését, számítását, máshol találta meg. Ezekkel tartjuk a kapcsolatot.
Amikor haza látogatnak megkeresnek minket és távolról is az egyesület életét figyelemmel
kísérik. Továbbra is folytatódik a sportlétesítményünk karbantartása. Sőt a „faház” ügyében
sikerült korrekt megállapodásra, egyességre jutni a polgármesterrel és a képviselő testülettel .
Nagyon bízzunk benne hogy ez a megállapodás szolgálni fogja a város érdekeit illetve
természetesen a sportegyesület érdekeit is. A jövő évi bajnokság kiírása enyhén szólva is kaotikus.
Nem lehet tudni hogy csapatunk melyik bajnokságban fog indulni milyen körülmények között. Így
a 2019 költségvetésünk is rendkívül bizonytalan. Ez azonban mélyebb feltáró részletes elemzést
igényel . Egy biztos ez nem az egyesületünk hibája. Erre van egy szövetség aki azért van létre
hozva hogy a bajnokságot megfelelően koordinálja. Sajnos az tény hogy környékünkön
folyamatosan szűnnek meg régi óta működő sok mindent megért sportegyesületek. Ez hátrányosan
fogja érinteni a megye sőt az ország labdarúgását is. Az utánpótlás nevelésről már nem is
beszélünk. Fájdalmasan érint minket a gyerek labdarúgás megszűnése városunkban . Sajnos az
újra indításához alapvető feltételek szükségesek. Ezek megléte nélkül esélytelen az egész
újrakezdés..

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:

forintban
Helyi önkormányzati támogatás:

……………3.000.000………………..….. Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás
ortukban
Más pályázatokon nyert támogatások:

……… -------------------………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

………---------------------………………….. Ft

Tagdíj bevételek:

………………800.000 ………………….. Ft

Saját bevételek:

…………… 1.300.000……………… ….. Ft

Összesen:

…………… 5.100.000………………….. Ft

………--------------------………………….. Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):
Működési költségek:

…………2.120.800……………………….. Ft

Közműköltségek:

………… ..810.000……………………….. Ft

Egyéb költségek:

…………2.169.200……………………….. Ft

Összesen:

………… 5.100.000…..

Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
megnevezése:
Önkormányzati Támogatás 3.500.000
Saját Bevétel
2.700.000
Pályázat
3.185.000

Összesen:

9.385.000

Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:
Részvételi Díjak
400.000
Energia
700.000
Utazási Költség
1.200.000
Élelmezés
850.000
Adminisztratív Klt
1.000.000
Pálya előkészítés karbant.
1.000.000
Felszerelés
600.000
Pályázat
3.185.000
Egyéb
450.000
9.385.000

13. NYILATKOZATOK
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet
-

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására
jogosult.

-

Nem

valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása nincs.
Igen X

-

Igen X

Nem

a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket.

………………………………………………...
képviselete jogosut(ak) aláírása
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázat benyújtása:
-

az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út
20. címre együttesen kell megküldeni.

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!

PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése: RÉTSÁGI JUDO CLUB
Címe: 2651 Rétság, Nógrádi u. 16.
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
2623Kismaros, Vörösmarty u. 49.

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
18631421-1-12
……………………………………………
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
száma, kelte: Pk.60071/994.
+36309903435
E-mail: gebe64@gmail.com
Honlap cím:……………………………...
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
Csuka Zoltán, 2623 Kismaros, Vörösmarty u 49.
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*: UA
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás
csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:
Ebből:
más
település
lakosa

helyi
lakos
Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma (fő)
Tagok száma összesen

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:
Felnőtt tagok:
18 év alatti tagok:
Egyéb tagok

1000Ft/év
1000Ft/év
Ft/év

1

8
15
23

6
11
17

5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG Sportágfejlesztés 2017.
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG Sportágfejlesztés 2018.
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2017.
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2018.

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK
Számlavezető pénzintézet neve: CENTRÁL TAKARÉK, Rétsági Fiók
Bankszámlaszám: 64000060-10060218

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE
*A megfelelő válasz aláhúzandó
sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 1
A pályázaton igényelt támogatás összege:

800.000-Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:

2019.01.01.

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:

2019.12.31.

Tervezett rendezvények száma:

40

9.
A
TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSÁRA
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)
Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja
útiköltség
edzőtábor
licence, tagdíjak

1

Igényelt
összeg
600.000-Ft
100.000-Ft
100.000-Ft

Saját
forrás
-

VONATKOZÓ
Egyéb
állami forrás
-

Tájékoztató adat: 3/2018. (II.26.) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret:
- Nyugdíjas klubbok támogatása: 300.000 Ft
- Sportegyesületek működési támogatása 4.200.000 Ft
- Civil szervezetek program támogatása 400.000 Ft
2

FORRÁSEgyéb
támogatás
-

ÉS

Összesen:

800.000-Ft

-

-

-

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)

A RÉTSÁGI JUDO CLUB nevében, Rétság Város Önkormányzata által kiírt,
„Sportegyesületek és civil szervezetek önkormányzati támogatása” pályázatot
nyújtok be.
A Rétsági Judo Club tevékenységi köre a judo és az azzal kapcsolatos szervezési,
versenyeztetési programok lebonyolítása a városban kultúrált sportolásra vágyó
fiatalok igényeinek biztosítása.
Pályázatunk célja az egyesületi rangsorban meghatározó, minősítő versenyekre
biztosítani részvételhez szükséges működési kereteket, a sportoláshoz technikai
feltételeket.
A pályázaton nyert összeg a klub 2019. évi működési költségeit, szakmai
programok megvalósítását támogatná.
A klubban sportolók versenyre, felkészülést segítő programokra utaztatását,
versenyekhez elengedhetetlen licence, tagdíjak befizetését.

1. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

A RÉTSÁGI JUDO CLUB 2019. évi szakmai programja, felkészülési terve:
Sikeres működés érdekében két fő feladatot szeretnénk megvalósítani.
A nem versenyző korúak, létszámának növelését. Ennek érdekében az iskolai testnevelés
keretei között bemutató órákat szervezünk. Ahol megismertetnénk őket a judo alapjaival, mely
egyben lehetőséget ad a versenyzést vállaló tehetségek kiválasztására.
A már haladók versenyzésének elősegítése házi, körzeti, megyei versenyeken. Ebben szoros
együttműködést kialakítani a környező működő egyesületekkel.
A versenyző korcsoport magasabb szintű eredmények elérése érdekében a válogatott,
korcsoportos rendezvényein a lehetőségek szerinti rendszeres részvétel. A heti rendszerességgel
Budapesten működő központi edzéseken, az utánpótlásban rendszeresen szervezett
„összetartásokon”
Mivel viszonylag kis létszámú klub vagyunk, és a sport súlycsoportos jellegéből adódik, a
rendszeres saját súlyú partnerrel történő gyakorlás is csak így oldható meg eredményesen a
kitűzött célok tekintetében.
A versenyzők a Magyar Judo Szövetség által elfogadott 2019. évi versenynaptár alapján
versenyeznek. Az országos bajnokságokat, országos diákolimpiákat, azokra felkészítő, bejutást
jelentő versenyekre minden versenyezést vállalót támogatunk.
A 2019. évben 10 országos bajnokságon, országos diákolimpián tervezzük az indulást.

3

Ifjúsági korcsoportban az elért eredmények alapján a válogatott lehetőséget ad, klub költségen
nemzetközi versenyen résztvételre. A nemzetközi versenynaptár alapján két versenyt tervezünk.
Hazai nemzetközi vagy külföldi nemzetközi versenyt.
Amatőr csoportot szeretnénk bővíteni, mely a felnőttek edzés lehetőségeit, esetleges versenyzési
szándékukat támogatná. Kezdők és judo-t korábban gyakorlók részére.
2019. évben 40 verseny, edzőtábor , judo, judo-hoz köthető programon tervezzük.
szereplésünket.

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:
forintban

Helyi önkormányzati támogatás:

300.000 Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

128.032 Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

250.000 Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

510.000 Ft

Tagdíj bevételek:

40.000 Ft

Saját bevételek:

0 Ft

Összesen:

1.228.032 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):
Működési költségek:

1.228.032 Ft

Közműköltségek:

0 Ft

Egyéb költségek:

0 Ft

Összesen:

1.228.032 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
megnevezése:
Önkormányzat tám.
800.000- Ft
MJSZ
200.000-Ft
egyéb pályázatok
100.000-Ft
1%
100.000-Ft
tagdíjak
40.000-Ft

Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:
működési költségek
140.000-Ft
utazási költségek
700.000-Ft
szállás, étkezés
100.000-Ft
edzőtábor
200.000-Ft
licence
100.000-Ft
4

Összesen:

1.240.000-Ft

1.240.000-Ft

13. Beszámoló az előző évi eredményekről és szakmai munkáról

A RÉTSÁGI JUDO CLUB 2018. évi beszámolója
A klub 2018. évben három országos bajnoki helyezést ért el két olyan
korcsoportban ahol már válogatott keretbe kerülés is lehetséges.
Ifjúsági fiú korcsoportban VII.(Pára Balázs +90 kg) és serdülő
korcsoportban VII. (Czerman Zsanett +63 kg) helyezést,
felnőtt I. osztályú országos bajnokságon VII. (Ziman Bence 90 kg).
További három versenyző szerepelt még országos bajnokságokon.
Országos diákolimpián két versenyző V. helyezést szerzett.
Hazai nemzetközi versenyen egy versenyző VII. helyezést szerzett.
Az ifjúsági korcsoportban elért eredmény lehetőséget ad , egyesületi
költségen, nemzetközi versenyen szereplésre a korcsoportos
válogatottban.
A fiatalabb korosztályban nem tudtunk jelentős eredményt elérni.
Diák korcsoportban a megyei bajnokságon 14 fő indult.
Az előző évekhez hasonlóan tavaly is megtartottuk nyári „napközis
judotáborunkat” Ennek fő célja a tudás elmélyítése, bemutatása.
Lehetőség a majd versenyezni szándékozóknak felkészülésre. 12 fő a
tábor végén sikeres övvizsgát is tett. (Övvizsga a judo-ban a versenyeken
indulás feltétele.)
Az évben második övvizsga és egyben évzáró edzést december 20-án
tartottuk, 10-en sikeres vizsgát tettek.
37 versenyen,3 edzőtáborban vettünk részt.

5

14. NYILATKOZATOK
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet
-

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások
fogadására jogosult.

-

Igen X

valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása
nincs.

-

Nem

Igen X

Nem

a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket.

Csuka Zoltán
képviselete jogosut(ak) aláírása

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázat benyújtása:
- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi
út 20. címre együttesen kell megküldeni.
Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!
Érvénytelen az a pályázat
- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra,
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket,
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget.
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Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám: 1 3OO/Pk.6007 1 t 1994

Kivonat
r. A szervezet nyilvántartási

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól,
Az adatlekérés idópontja: 3l13l1910:19 AM

száma:

Jogerő:

12-02-0000065

,1994.11.07
2

A szervezet neve:

Jogerő:

Rétsági Judo Club

4

4

A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

Nincs idegen nyelvú elnevezés bejegyezve
Jogerő: 1994.'l 1.07

A szervezet típusa; Egyesület
Az egyesület
s. A szeryezet

s.(l)

2

formája:egyesulet
székhelye: 2651

A képviseló neve:

Jogerő:1994.11,07

,,1.:i""ii-".,,,.1,.

Rétság, Nógrádi utca

2

Jogeró: 2007.06.30

,16.

15A

Jogeró: 2007.06.30

CsukaZoltán

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva
'i, . . '
Lakóhelye: 2623 Kismaros, Vörösmarty utca 49.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja
terjedelme; Képviseleti jog gyakorlási terjedelme
A
A
A
A

15A

nincs bejegyezve
nincs bejegyezve

megbízás időtartama:
megbízás megszűnésének időpontja:
megszűnés tényleges időpontia:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

ro.

A szeryezet célja: A

lr,

A szervezet cél szerinti besorolása:

lz.

A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja nincs bejegyezve

ts.

A létesítő okirat (módosításának) kelte:

2003.09.29

zr.

Közhasznú jogállás:

zz.

A,

zs.

A szervezet adószám

z+.

997.07.09

Jogeró: í 997.07.09

A szervezet rövidített neve: RJc
4.

1

tagság számára rend§zeres sportolási lehetóség, testedzés, felüdülés biztosítása, a társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a katonai közösségek erősítése. A fiatalokban az
egészségeséletszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, eró§ítése,
Cél szerinti besorolás nincs bejegyezve

Jogeró: 2003.1 2,09
1

Nem közhasznú

szervezet eIektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus
a:

1

Jogerő:

cím nincs bejegyezve

Jogerő: 2015.03.'l0

8631 421 -1 -12

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:

Jogerő: 201 5.03.1 0
1994,08.01

zs.A szervezet kÖzösségi adószáma! Közösségi adószám nincs bejegyezve
zo

zl.
za.

zs,

A szervezet kÖzÖsségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének/ törlésének időpontja: ldőpont nincs bejegyezve

A szerv ezet statiszti

ka i

számj ele

:1

863 1 42

1

-93,1 9 -521 -1

Jogerő: 201 5.03.1 8

2

A szervezet statisztikai számjetével kapósolatos tény: Be,legyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:

Jogerő: 2016,04.12
2016.04.12

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: számlavezető

szolgáltató nincs bejegyezve

oldal,,1l2

Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám:

1

3OO/Pk.6007

1

l1

994

A szeryezet jogi személyiségűszervezeti egysége(i): szervezeti
:r, A szövetséget Iétrehozó szervezetek listája:
ao.

Jogelőd szervezetek:
aa, Jogutód szervezetek:

sz,

an,

egység nincs bejegyezve

Jogelód szervezet nincs bejegyezve
Jogutód szervezet nincs bejegyezve

Folyamatban levő eljárás típusa: ruincs

Folyamatban van vé9rehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
so. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs
ss.

as

Egyéb: Nincs

bejegyezve

egyéb adat bejegyezve

zÁnnoÉx
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás

Balassagyarmat, 201 9,03. 1 3

,ffi,

.,4::É-J1-,*-"-----í?#:iS]*

*_,[

oldal:2l2

pÁl,yÁzATI ADATLAp

p1^lvlzATl ADATLAP ,,SPORTEcyBsÜLETEK ns crvn
SZERvE zETEK öxxonuÁxyzerl rÁmoGATÁSA,,

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vag,,szómítógéppel kitalteni!

t. a

pÁryÁzó aoarat

Pályázó megnevezése ; Rét,sági Árpáct Egye,sület

Címe; 2651 Rétság, Mad(lchút ]3.
Levelezési cím (csak akkor, ha az egye,siileí, szeryezet cítn.éyelttem
Fodor László 2653 Bánk, ZölQfa utca 2.

2. A pÁLy
Adó.szám:

Ázó r,cyÉnazoxosíró ADATAI

_18633203 -1-I2
B ír ó s á g i ny i lv ó n t a t"iá,s b a v é t e l i h a í ttr tl z a í
,száma, kelte, 39/1996., PK. 6()03 3i1 996
E-mclil:
fo dorl

ac

i

mun kav

e

de

le

m@,gmail,

co

Stu t iszt i kct

i

sztínl l e l

ctzono,s);

;

]86 33 203-9312-521-12
A

z

e

gy- e.s ti l e

í,,\ z e r y e z e l

te

L

eJ'o n,s z á m o k

;

06-30-2054761
Ho

n

lap

c

ím ; wwlu. arpade

px,,l et. uw,.

hu

ltt

A szervezeí bírósági nyilvántu,tíls szerinti képviselőiének neye,
Fodor Lti,szló 2651 Rétság, Madách út t3.

c,ínte;

A pályázó képvi,seletében eljáró személv- (aki ezen pályázttí doktttnentutllctií aláírjtt) neve,
c,ítnt, ha az ncm tt íL,nti kt1llvist,l(i*:
*AmennYiben nem a bírósági
kivonats:erinli képviset(1 .júr el, |ig1, tt képvisel(í áltul al.tiírt ulakszeríí
tneghatolmazcis csalolúsa.sziikséges.| .1. alttk,y:eríímcghutttlmuztl,s,on,s:are7lelnie kel! tt ntegh.ttíctlntu:ó,
tneghutalmuzoííés uz altiírcis,okat hitelesítíi két tctnt|t nel,ének. lttkcítnéltek é,s ulóírít,scinLtk.

3.

tt

EGYESüLET LÉTSzÁwl.ljoz KAPCSor,Óoó ADATOK:
Ebből:

Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma

Tagok száma
4.

összesert

TAGDÍJ ÖsszrcrrrÓ:

Felnőtt tagok ... . .. 12.000.... Ft/év
18 év alatti tagok: ... ...------ Ft/év
Egyéb
..,,.------ Ft/év

tagok:

160 fő
56 fő

helvi lakos
85 fő
47 tő

más település lakosa
75 íő

216 fő

I32 fő

84 fő

9íő

xBr nvnBN vtÁs ptLyxzlrt roRnÁSHoZ BEADOTT
pÁl,yÁzaToK szÁvta, ponnÁs CíME, NyERTES palvdzxrox slÁvra,

5. AZUTÓBBI
Nem volt
o.

pnnzrNrÉznrlADAToK

zámlav ezető p énzintézet neve : c PN rnÁr TAKARÉK S zö vetke zet
Bankszáml aszám: 64000060- 100 5257 2-00000000
S

7.

A pÁLy

lzó

rncJuLLulnzónn rpvnrBxysÉcr rnRür,BrE

*A megfelelő válasz aláhűzandő
sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

8. AZIGENYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A

p ályóz ato n i gé ny

e

lt t ámo gat ós

ö s s z e ge

; 80.000,-Fr

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 201g.07.21.

A pályáz ati

cé l me gv aló

sulás ának

b

efej e ző i dőpontj a

;

2 0 1 9, 0

7

.

2 7.

Tervezett rendezvények száma: 1 rendezvény 2019 évi íörténelmi-militari tábor
9. A TÁMoGATÁs FELHAsznÁrÁsÁna voNATKozó r,onnÁs- ES
xÖr,rsBcKALKULÁCIÓ (forintban)

elen p á|y ázaton igényelt
támogatás célia
Elelmezési köhséeek
Osszesen:

Igényelt
összeg

J

Saját
forrás

Egyéb
állami forrás

240.000.240.000,-

80.000.-

80.000,-

Egyéb
támogatás

I0. AZIGENYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (blhasztlúlci,sártak bemuíatás.ct, nlctxinlttm ]
oldal teriedelemben)
Az önkormányzati támogatás nrinden évben nagy segítséget jeler.tett abbarr, hogy
egyletünk meg tudja rendezni a 1?-18 év közötti

tábort.

Az

elmírlt évben kapott 80.000.-Ft

is

gvennekek részérea történelnli-militari
nag}, segítségetjelentett

a

színvonalas

rendezéshez.

Finanszírozni tudjuk

a

szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező gyerekek

táborczását.

A2019 évi önkormányzati támogatásból szeretnénk továbbra is biztosítani atáborozás
alatt a gyerekek megfelelő minősógű és kalória tarlalmú élelmiszerrel torténő ellátását.

G
\---

)

Az

egYletÜnk által szervezettnyáti tábor, ahogyan a nevében is benne van katonaijellegű, vagy is
egY hagYománYos táborral ellentétben, afizikai igénybevétel,a napi megterhelés sokszorosa

Pld egY kézműves jellegű tevékenységnek, Ezért a napi étkezésmennyisége és minős

ége a

tábor sikerességének meghatározó elemei közé tartozik. Nagy figyelmet fordítunk arra is,
hogY az alapanyagok, élelmiszerek beszerzése avárosunk vonzáskörzetéből történjen.
11.

A PÁLY ÁzÓ

(maximum

1

r.otyó nvl TEvÉKENysEGEINEK ES TERvEINEK BEMIITATÁsA

oldal terjedelemben)

Egylettink éves programjai közül

is kiemelt

fontosságú a 2019, Július 2t-27. között

lebonyolításra kerülő történelmi-militari tábor balesetmentes, sikeres megrendezése,

A

serdülŐ koru 12,18 év kcizotti gyerekek részéremanapság nem sok szewezett
Program Van a nyári szÜnetben, Ami van azpedig heti 40-80 ezer forintba kerül, A szülők
általában dolgoznak, Ilyen okokból cselleng sok gyerek az utcán, vagy egész nap a
számitőgéP, illetve a TV előtt ül és nem tud magával mit kezdeni. Egyre többa beilleszkedési,
koncentráciős zavarral, hiperaktivitással, depresszióval küzdő gyerek. Sajnos az utőbbi
években métr az általános iskolások között is megjelent a d,ohénlyzás, a drog, áz alkohol, mely
ellen kÖzvetett nevelési, felvilágosítási módszerekkel is küzdeni kell. Áz egyletünk áldl
szewezett táborral szeretnénk legalább egy rövid hétre 50-60 gyerek részéretartalmas
időtÖltést biztosítani. A mellékelt részletes program alapjánjó1 láthaó, hogy nagyon tartalmas
Programot biztosítunk atáborozők részére.Megtanulják a sátorverés, tűz gyújtas fortélyait, a
terePen való tájékoződást, megismerik a környék állat és növényvilágái, kulturális és
tÖrténelmi hagyományait, nevezetességeit. Elsajátítjak a legalapvetőbb katonai ismereteket és
mindezek mellett lehetőséget biztosítunk a focira, pingpongra, kosarazásra, úszásra,
lovaglásra, ijászatra, lövészetre, airsoftra. Egyik fo célunk, hogy a táborban részt vevő
gYerekek megismerkedjenek a bűnmegelőzéssel valamint olyan ismeretekkel vértezzük fel
Őket, melY lehetővé teszi az eredményes drog elleni küzdelmet. Ennyi programot viszont, csak
katonás, fegyelmezett magatartással lehet balesetmentesen megvatOsitani. Ezt szolgálja az
alakzatban történő közlekedés, a példás sátonend, a reggeli torna és a napir.nd Érr.,
betartása.

Mint tudjuk a 2004-ben a törvénymódosítások alapján, megszűnt az országban az
általános hadkOtelezettség és a sorkatonai szolgálat. Így a most felnövendő generáóióknak
nincs lehetőségük az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítására. Szerény 1ehetőségeinken
keresztül megpróbáljuk kitölteni ezen a területen keletkezett űrt,
12.

PÁLYÁzÓ BcynSÜLEr, SZERvEzEr ELőZő nvt BEvBTELEI:

Helyi önkorm

ány zati támo gatás

880,000,- Ft

:

SZJA l%-ből származő támogatás
Más pály ázatokon nyert támogatások

42.1 8B.- Ft
:

Egyéb támo gatás b őI szánnazó bevétel ek:
Tagdíj bevételek:

forintban

,.0,- Ft
200.000,- Ft
..2.504.000,- Ft

Saiát bevételek: /banki kamatl

34,- Ft

összesen:

3.626.222.-Ft

pxl,ylzÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ Bvr xraoÁsn

(forintban):

Működési költségek:

..2.864,121- Ft

Közműköltségek:

..96.641"- Ft

Esvéb költséeek:

605,854,- Ft

összesen:

3.566.616._

tzó EGvE SüLET, SZERvEZET rÁncyBvRn TERv EZETT
xölrsncvntnSB:
p Ál,v

Társvév re terv ezett bevételek :
Tervezett bevétel
Osszeg (Ft):
megnevezése:

megnevezése:

Tagdíjak

1,400.000,-

Onkormányzati

1.000.000,-

támogatás

Egyéb támogatások
ltábor, stb.l

Tárqyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Osszeg (Ft):

600.000,-

anyag.j ellegű kiadások

60.000,-

Lőszerek .töltényel<.

580.000

í-egl,verek, íjak. vesszők
3 D célok. fblszerelése]<
beszerzése
versenl,el< logi szti
biztos ítása

l<ai

l

00.000._

Epítésiany,agok

260.000,-

Posta, irodaszer,

l00.000,

nyomtatvánv. útikö ltsé s
Biztosítási díj.szövetségi
tagd iiak. r,ajtcnu,edell ek.

330.000.

orvos i k

Aranl. víz, gáz, benzirl
díi
Bankköltség
Tárgyi eszközök

10.000,
250.000"

Játékvezetől<

d íj azása.

l50.000,

l<apcsoIatos l<öltséeek
Tábor l<öltséeei

900.000.

Egyeb elóre nenl Iátható

160.000.

egyéb fbcival

költsé.'eek
(I<utyaka

Osszesen:

3.000.000.-

l00,000,-

j

a,o

ltásoli.stb.

3.000.000.-

Ft
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Beszámolő az e|őző évi eredményekről és szakmai munkáról

Szabadidős és tömegsport:
2018. év májusában is megrendeztük az általános iskolák felső tagozatosai tészéreaz
akadályversenyt. Az idénjavítottunka20l7-es eredményen. Ebben az évben is jöttek szép
számmal csapatok, Pest megyéből (Sárisáp) és Nógrád megye távolabbi részeiről (Cered,
Palotás), a versenyre. Folytattuk az akadályversenyes felkészítéskeretében az tlász, légpuska

lövészet, kézígtánát dobás, tájolás foglalkozásokat. Mi is részt vettünk egy .sapuitul a
SárisáPiak nagyon profi hagyományos l5 akadályos egész napos tíz km-es versenyén. Erre a
Versenyre évek Óta, hónapokon keresztül készülnek fővárosi iskolák spor1oló gyerekei is.
Huszonöt csapatból sikerült az előkelő hatodik helyet megszerlzni. A versenyen egyébkéntaz
állomásoknál, aMagyar Honvédség,a rendőrség és a katasztrófavédelem hivatásosai is résá
vettek!

2018-ban tizenötödször
hirdettük meg a 12-18 év közötti gyerekek részérea
történelmi-militari téhort, melyet júliusban bonyolítottunk le, 83 fo részvételével,A csapat
legjobb ,,katotája" és a legrászorulóbbak, térítésmentesenvehettek részt a táborban. A
paintball és airsoft rajháborúk most is a legnépszenibbek voltak, mivel mi is tudtuk bővíteni a
mar meglévő ilyen fegyvereink, sokkal több időt tudtunk biztosítani ezehe a legnépszerűbb
foglalkozásokra.
2018-ban is több színvonalas íjász bemutatót tartottunk kistérségiijász barátainkkal
szolos együttműködésben.
A TRX szakosztáIy is komoly eredményeket ért el, már a negyedik éve működnek,
nagyon színvonalas bemutatót tarlottak a Rétsági városi Rendezvényen,
Részt vettünk a több céges napon is. Íjászbemutatót tartottunk a Nógrád Megyei
Kormányhivatal dolgozóinak Diósjenői napján, amin nagysiker1 arattunk! Szinte minden
jelenlévő kortól nemtől fiiggetlenül kipróbálta az ijászatot, majd a nap második felében
versenyt is szerveztünk részükre.
Az általunk rendezett szabadidős és tömegsport rendezvényen, a 2018-as évet
figyelembe véve, összességében kb. 5000-6000 fő vett részt, egyesületünk, illetve más
klubokkal közö sen szerv ezett rendezvényeinken, bemutató inkon.
Versenysport:
2018-ben is lebonyolításra kerültek a szokásos áprilisi kiskaliberű puska és pisztoly,
szeptemberben, nagykaliberű pisztoly, októberben az összes kategóriában a megyei minósítő
versenyek. Az éves versenyeinken összesen kb. 370 versenyző nevezett.
Ezenkívül indultunk a szügyi, balassagyarmati, váci, márianosztrai, salgótarjáni, győri,
csepeli, budapesti lövészklubok szintén országos szintű minősítő versenyein, valamint l0
alkalommal országos, illetve nemzetközi v adászijász versenyeken.
A MATASZ tagszervezeteként részt vettünk a szlovák tartalékosok lőversenyén
Lévan. Összességében versenyzőirk öt arany, három ezüst és hat bronzéremmel, valamint
számtalan előkelő helyezéssel öregbítették egyesületünk hírnevét.
Az idén a sportlövők közül 35 fő részérevásároltunk rajtengedélyt, közülük a
minősítési szabályok váItozásamiatt21 fő I, 14fo II. osztályú minósítést teljesített a minősítő
versenyeken.

öregfiúk labdarúgó szakosztálv
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség ÖF északi csoportjában a 2017 -l8 évi bajnokságban
remek teljesítménnyel a 3. helyen végeztünk 11 csapat közül, 40 pontot szereztűttk. (20

mérkőzés,13 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, 70lőtt gő1,47 kapott gó1). A bronzérmet úgy
szereztÜk meg, hogy atavasz idényben 1 döntetlen mellett 9 győzelmet arattunk.
2018. január I4.-én résá vettünk Vácrátóton az V. ÖF teremkupán, amelyen 8 jó
képességű csapat közül az 5. helyet értük el. 2019 .0l .I3-ánugyanitt szirepeltüni a vr. öp
kuPán amelyen a 8. helyen végeztünk. 2018 augusztusában kispályás tornán vettünk részt
Bánkon, amit meg nyertünk.
A2018-19-as bajnokság őszi fordulójában csapatunk eredménye romlott (5, hely, 18 pont)
amiben közre játszott az is, hogy ahazai pálya előnyeit nem tudtuk élvezni.
14.

NYILATKOZATOK

Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az áItalamláltalunk képviselt szeryezet
az egyesülési.iogró1, a közhasznút.iogállásról.
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Klvonat
a szervezet törvényszéki nyi lvántartásban

fe

n

nál ló adatai ról,

Az adatlekérésidópontja 3l7l19 8:02 AM

r. A szeryezet nyilvántartási

száma:

12_02-0000039

Jogerő: 1996,07,02
2lI

z A szervezet

neve:

Jogerő:

Rétsági Árpád Egyesület

201 6.1 0.1 3
17A

s. A szervezet rövidített

neve:

Nincs rövidített név bejegyezve

l. A szervezet idegen nYelvű elnevezése:

s A szervezet tipusa:

Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve
Jogerő:1996,07.02

Egyesüíet

2ll

o.

Az egyesület formája:

e.

A szervezet székhelye: 265í Rétság, Madách

Jogerő,2016,10,13

sportegyesület

17ll

Jogerő: 1997.01.23

út 13.

3

ill A

s

képviselő neve:

Fodor László elnök

Anyja neve: Laki
Lakóhelye: 265,t

Jogeró:2016,10.13
17ll

Zsuzsanna
Réiság, Madách ut 13.

A képviseletijog gyakorlásának módja:
terjedelme:

önálló
Általános

A megbizás időtartama:+ ev
A meg bízás megszű nésének id őpo n tja: zozo,oz.zo
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:
izl A képviselő neve: Laczkó Endle titkár
Anyja neve: Szaniszló Gizella
Lakóhelye: 2651 Rétság, Szőlő út 15.
A képviseleti jog gyakorlásának módja:

terjedelme:

terjedelme:

A
A
A
A
lo.

megbízás időtartama:+

201 6.1 0.1 3
17l|

Együttes
Altalános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bízás megszű nésének időpo n tja: zozo.oz.zo
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatáIyossá válására vonatkozó adat;
tet A képviselő neve: Misik lmre elnökhelyettes
Anyja neve: Ellenbach Erzsébet
Lakóhelye: 2651 Rétság, Nógrádi utca 13.
A képviseleti jog gyakorlásának módja:

Jogerő,

Jogerő,2016.,10.13
17l|

Együttes
Általános

ev

meg bizás megszű nésének időpon tla: zozo.oz,zo

megszúnés tényleges időpontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

A szervezet célja: Az

egyesület célja a tagjai löVókészségének elméleti és gyakorlati úton történó Szinten tartása,
nÖVelése, sportlövészeti célra. A íiatalok felkészítésesportlövó fegyverek kezelésére, lókészségük
fejlesztése versenyzési céllal. a fiatalok szabadidejének egészségmegóvó felhasználása, szervezett

sPortolási lehetőség biztosítása, megfelelő részvételaz egészségesszellemiekben, műszaki _ technikai
ismeretekben gazdag, fizikaiIag edzett új nemzedék kialakításában. A fiatalok hazafias, honvédelmi
nevelése, a történelmi és katonai hagyományok ápolása, az egészségeséletmódra neveléS, a drogok
és más kábító hatású szerek fogyasztása elleni fellépés,a hátrányos helyzetűek segítése, részvétélaz

Jogerő,2016,10,13
1711

Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám:

1

300/Pk.60O33/1 996

esélyegyenlŐSé9 megvalÓsításában hasonIó célok megvalósításáért tevékenykedó bel_és kúlföldi
szervezetekkel Való együttműködés, kapcSoIattartáS,

ll,A szervezet cél szerinti

besorolása:Sporttevékenyseg

(pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport,

rz.A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja nincs beiegyezve

ls.A létesítő okirat (módosításának) kelte:

2016.o7.23

SportéIet)

JogerŐ,2O16.'10.13
17ll

Jogerő,20,]6-10.13
17l|

zr,

Közhasznú jogállás:

zz

A szervezet elektronikus kapcsolattartási cime:

zs,A szervezet

Nem közhasznú
Jogerő

Elektronikus cim nincs bejegyezve

adószáma:l8633203_1_12

Jogerő: 2015.03.10

kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törIésének időpontja:

za.A szervezet adószámával

Jogeró: 2015.03.10
1996,07.02

zs.A szervezet közösségi adószáma: közö§ségi adószám nincs bejegyezve
zo.

A szervezet kÖzÖsségi adószámával kaPcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:ldópont nincs bejegyezve

zl,Aszervezet statisztikai
ze.

számjele:ls6332o3_93.12-521-12
számjelével kapcsolatos tény:nelegyzett

Jogeró: 2015.03.,18

A szeryezet statisztikai
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törtésének időpontja:

Jogeró: 2016.04.11
2016,o4.11

zs,

A szeryezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye; Számlavezető

go.

A szervezet jogi személyiségűszervezeti egysége(i}l Szervezeti

sl A szövetséget !étrehozó szervezetek Iistája:
sa

Jogelód szervezetekl
Jogutód szervezetek:

s+,

Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

sz

ss.
so.

ss.

egység nincs bejegyezve

Jogelód szervezet nincs bejegyezve
Jogutód szervezet nincs bejegyezve

FolYamatban van vé9rehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
FolYamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés:Eljárás/intézkedés nincs

Egyéb: Nincs

szolgá|tató nincs bejegyezve

bejegyezve

egyéb adat bejegyezve

zÁnnoÉr
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Balassagyarmat, 201 9.03.07
(bélyegző)
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PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Pályázó megnevezése: …… KEREPLŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET……………..
Címe: …………………………..2651 Rétság, Rákóczi u. 26.……………………
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
……………………………………………………………………………..

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI

Adószám:
18644588-1-12
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
száma, kelte: 2009.01.06.
E-mail: hrfolk@gmail.com;
lengyelaszlo007@gmail.com

Statisztikai számjel:
18644588-9001-529-12
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
70/6017167; 20/4687032; .
Honlap cím:
http://kereploegyesulet.blogspot.hu/.

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
Lengyel László Zoltán2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 13
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*:

*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű
meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelniee kell a meghatalmazó, a
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

Ebből:
Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma

Tagok száma összesen

14
Ifjúsági csoport
13fő (7.fő -18 év
feletti és 6 fő 18 év
alatti)

helyi lakos
13
Ifi csapat 10 helyi
lakós

más település lakosa
1
3 más település

Iskolás csoportok
56 fő

39 helyi lakós

17 más település

Óvodás korú
néptáncosok
44 fő

39 helyi lakós

5 más település

127

101

26

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:
Felnőtt tagok:
1000 Ft/év
18 év alatti tagok:…………………...Ft/év
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év
A felnőtt tagok a Kereplő Néptánc Egyesületi tagok az ifi csapat, iskolás és óvodás korú gyerekek a
Kereplő Néptánc Együttes tagjai.
Az óvodás korú valamint első második osztályosok tánc alkalmanként 300 ft, a harmadik
osztályosoktól az ifjúsági csapatig havi 1500 ft támogatást fizetnek az egyesületnek szeptembertől
júniusig.
5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT
PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA: 0

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK
Számlavezető pénzintézet neve: Centrál Takarék Rétság, Korányi út 2
Bankszámlaszám:

64000060-10058217

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

sporttevékenység

közösségi élet szervezése X

kulturális tevékenység
közösségi program szervezése X

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A pályázaton igényelt támogatás összege:

…………555.000 Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ……2019. április 16.
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:…… 2019. december 10.
Tervezett rendezvények száma: ………………………………3 db

9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja
Évzáró rendezvény

Igényelt
összeg
270.000

Viseletek varratása

50.000

András havi rendezvény
Népdal éneklő verseny
Összesen:

210.000
25.000
555.000

Saját
forrás
70.000

Egyéb
állami forrás
-

Egyéb
támogatás
-

-

-

-

350.000
70.000
10.000
500.000

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)

1. Az évente megrendezésre kerülő évzáró rendezvényünk kiváló alkalom arra, hogy minden
korosztály bemutathassa tudását, miközben az együtt megélt néptánc élmény tovább
erősíthesse a munkát, a hagyományokba vetett hitet. A gálán az élő zenét szolgáltató együttes,
a gyermekek megajándékozása, megvendégelése jelenti a legtöbb költséget.
2. Viseletek varratása: Az együttes szakmai színvonalának megtartásához feltétlen
szükséges, hogy a gyerekek a megfelelő viseletben álljanak színpadra, ami korosztályuknak
valamint tájegységnek megfelelő legyen. Ruhatárunkat ezelőtt 10 évvel nyitottuk meg, eddig
még nem sikerült karakter cipőket vásárolni, ebben az évben szeretnénk pótolni, valamint
újabb szoknyákat varratni.
3. András havi rendezvény: Immáron hagyomány, hogy Szent András havában még
egyszer egy hagyományőrző mulatságot tartunk, táncházzal, élő zenével. Ilyenkor minden
néptáncos gyereknek ajándékot adunk, zenekart hívunk, vendégművészeket hívunk a minél
színvonalasabb gálaesthez. A rendezvényen szokásunkhoz híven, nemcsak a fellépőket,
hanem a település minden lakóját vendégül látjuk
4. A népdal éneklő versenyünkre egyre többen jelentkeznek, ehhez a szakmai zsűri
tiszteletdíjához a részt vevő gyermekek megvendégeléséhez, díjak vásárlásához van szükség
forrásokra, hogy ez is mint a többi rendezvény méltó színvonalon működjön.

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

2019-ban az eddig megszokott hagyományos rendezvényeket tervezzük megtartani, továbbá
idén is örömmel lépünk fel a városi ünnepségeken. Ezek mellett idén is szervezünk nyári
tánctábort Verőcén és részt kívánunk szakmai kirándulásokon.
Kiadásaink várhatóan hasonlóak lesznek a 2018. évihez: a farsangi mulatságon már túl
vagyunk, a március 15. ünnepre készülünk. Terveink között szerepel az eszközeink
viseleteink megújítása..
Folytatjuk a különböző korosztályok folyamatos szakmai képzését felkészítését, vendég
oktató továbbra is Irk Bence néptánc oktató, kinek munkája feltétlen szükséges a páros és
férfitáncok megtanításához. A népdaloktatásnak már ebben az évben is komoly eredményei
vannak, további nagy rendezvényeket, a húsvétváró rendezvényt, helyi népdaléneklő versenyt,
júniusi évzáró gálát és az őszi András-napi mulatságot tervezünk. Itt ugyancsak felmerülnek a
zenészek, más fellépők költségtérítései, a gyermekek étkeztetése, jutalmazása, ajándékozása.
Nemzeti ünnepeink és más városi rendezvények (március 15., május 1, augusztus 20, szüreti
felvonulás, október 23., „mindenki karácsonya”) kulturális programját rendszeresen színesítik
a különböző korosztályok fellépései, amit ebben az évben is szívesen teszünk, valamint a
helyi civil szervezetek, intézmények rendezvényein veszünk részt, fellépéseinkkel emelve a
rendezvény színvonalát.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy településünkről minél több embert bevonjunk
programjainkba, olyan programokat szervezzünk melyeken minden korosztály örömmel vesz
részt.
A megszokott rendezvényeink színvonalát igyekszünk megtartani, és mindig feltölteni új
programokkal, ami nem tér el a népi hagyományoktól, de mégis újat hoz a kereplő életében.
Rétság Város Önkormányzata támogatását tisztelettel megköszönjük, és igyekszünk a
néphagyományok által színessé tenni a város életét.
Kereplő Néptánc Együttes-2018-as évi szakmai beszámolója
A Kereplő Néptánc Együttes minden évben számos rendezvényen vesz részt, a gyerekeknek
(külön a kisebbeknek, ifjúsági csapatnak) néptánc táborokat szervezünk ahol a szórakozás mellett
a szakmai továbbfejlődés is rendkívüli fontos. A saját rendezvényeinek igyekszünk megtartani
egy olyan színvonalat, ami szakmailag teljes mértékben megfelelő, valamint különleges színfoltot
vinni településünk kulturális életébe. Az év folyamán igyekszünk olyan vendég oktatókat hívni,
programokat szervezni, együttesekkel tartani a kapcsolatot ami elősegíti a a gyerekek szakmai
fejlődését, és úgy a helyi mint más rendezvényeken egy szakmailag hiteles együttesként megállni
a helyünket. Legfőbb célunk a gyerekek, fiatalok számára egy olyan közösséget formálni, ahol
fontos egy egészséges értékrend, a közösségben való beilleszkedés, a közösség erősítése,
hagyományok teremtése, megőrzése, továbbadása. A vendégszereplések során tisztelettel
öregbítjük Rétság hírnevét is, a helyi rendezvényeken bevonjuk a település apraját, nagyját.

Részletes tevékenységek 2018-ban:
2018 február 3-án fellépés a helyi Vöröskeresztes Bálon
2018 február 7-én fellépés Balassagyarmaton a népi énekes lányokkal
2018. február 10 Kereplős Farsang-Rétság ( felvonulás, műsor, táncház)
2018 február 28-án Diósjenő, Szentgyörgyi-Napok-Népdaléneklő verseny:
2018 március 15-én fellépés Rétságon az ünnepi műsoron
2018. március 27-én Kereplős Húsvétváró rendezvény -Rétság
2018. április 9-én fellépés Nagyorosziban a Tavaszi Néptánc Fesztiválon
2018 április 14-én fellépés Nagyorosziban „ Tavaszi Fesztivál”
2018. április 20-án fellépés a helyi óvodai műsoron
2018 április 26-án Kereplős Népdaléneklő verseny ( Kiváló arany, ezüst és bronz minősítések )
2018. május 1-én fellépés a városi majálison
2018. június 9-én Kereplős Évzáró rendezvény-Rétság
2018 május 13-án fellépés Veresegyházon
2018 június 17-június 21-ig Néptánc tábor Verőcén
2018 július 15 kirándulás Egerbe az Ifi csapattal
2018 augusztus 25-én fellépés Kétbodonyban a Szilvaszombaton
2018 október 13 Szüreti rendezvény Rétság, felvonulás és műsor
2018 fellépés Rétságon az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünnepi
megemlékezésén
2018 november 24-én " Mulassunk még egyet Szent András Havában"-Kereplős rendezvény,
Rétság
2018 december 21-én fellépés a mindenki karácsonyán, Rétság

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI: ( forintban )

Helyi önkormányzati támogatás:

…………………………………………….. Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

…………………………………….194 459 Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

…………………………………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

…………………………………………….. Ft

Tagdíj bevételek:

…………………………………..1.252.775 Ft

Saját bevételek:

…………………………………….493.055 Ft

Nyitó pénzkészlet:

……………………………………574.877 Ft

Összesen:

………………………………….2.515.166 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):
Működési költségek:

……………………………..……2.027.914 Ft

Közműköltségek:

…………………………………………….. Ft

Egyéb költségek:

…………………………………………….. Ft

Összesen:

………………………………...…2.027.914 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT
KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:
megnevezése:
Tagdíjak
14 000 Néptánc tábor
820 000
Verőce
Néptánc tábor szülői
820 000 Vendég oktató ( heti
500 000
befizetés
rendszerességgel –
férfi néptánc
vendégoktató)
Rétság Város
555 000 Éves rendezvények
795 000
Önkormányzata
költsége
250 000
Más pályázati forrás
200 000 Egyéb működési
költségek
Magánszemélyek
1 100 000 Viseletek
444 000
támogatása, szülői
hozzájárulások
Rendezvények
50 000
bevétele
Egyéb bevételek
70 000
Összesen:
2 809 000
2 809 000

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: Salgai György városgondnok
Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2018. évi munkájáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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!
2018. évi munkákról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
A Városüzemeltetési csoport 5.75 fővel látta el feladatát. Az elvégzett feladatok végrehajtásában részt vettek a közmunkások is 20 fővel.
Jelen beszámoló a klasszikus városüzemeltetési feladatokról készült.
A csoport a 2018. évre elfogadott karbantartási terv szerint a következő feladatokat végezte el :
1. Temető előtti parkoló zúzott kővel való ellátása .
2. Rákóczi út 1-5. számú ingatlanok előtt járdalapok lerakása
3. A Takarék utcából nyíló garázssor zúzott kővel való kátyúzása
Elmaradt feladatok .
1. Laktanya kerítés bontása újjáépítése részben valósult meg a munka elkezdődött befejezése
2019. április 15 ig várható.
2. A Szőlő utca végén levő körforgalom felújításának előkészítése.
A csoport 2018-ban a következő feladatokat hajtotta végre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zöld növényzet telepítése egész évben gondozása
közmunka programok sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, irányítás, adminisztráció,
diákmunka sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, ellenőrzés, irányítás, adminisztráció,
parkok gondozása, növények gondozása, folyamatos fűnyírás, takarítás, locsolás.
játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás, locsolás,
temető folyamatos gondozás fűnyírás locsolás, takarítás, feljárati lépcső karbantartása,
kapcsolattartás a hozzátartozókkal (munkaidőn túl is!), temetések előkészítése, sírhelymegváltások adminisztrációja,
figyelmeztető táblák kihelyezése, karbantartása
KRESZ- parknál kispályás foci pálya karbantartása gondozása, locsolása fűnyírás takarítása,
Óvoda folyamatos karbantartása, kisebb javítások, festések-mázolások, csatornatisztitás
sövények gondozása nyírása,
vízelvezető árkok, tisztítása karbantartása,
a város területén kialakult illegális szemétlerakatok felszámolása szelektív szigetek folyamatos takarítása.
rendezvények utáni takarítás, (akár munkaszüneti napokon is )
a Hunyadi liget közösségi igénybevétele előtti és utáni takarítása,
fakivágások koordinálása
1 oldal a 4 oldalból
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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a város felújítási során megfelelő együtt működés külsős cégekkel,
a város szökőkútjának folyamatos karbantartása üzemeltetése, tisztítása
városban történt káresemények nyomainak és szabálysértések fotózása, szükség esetén
a károk helyreállítása,
a buszmegálló utas váró épületének folyamatos nyitása zárása tisztítása karbantartása,
károk elhárítása.
télen az utak járdák hó letakarítása csúszásmentesítés,
közúti táblák kihelyezése a megrongálódót táblák cseréje,
padok javítása, karbantartása
utak padkázása, kátyúk megszüntetése
kihelyezett hirdető táblák tisztítása festése majd a táblák visszahelyezése.
dugulás elhárítások hiba esetén bejelentés,
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben folyamatosan karbantartási munkák elvégzése,
üresen álló önkormányzati ingatlanok folyamatos ellenőrzése,
szakközép iskola területének folyamatos karbantartása, fűtés biztosítása, ellenőrzése,
vis major feladatok ellátása (elpusztult állatok szakszerű eltakarítása, vihar által kidöntött
fa, letört gallyak eltakarítása, vízátfolyó ereszek dugulás elhárítása,
karbantartási munkákhoz árajánlatok bekérése,
karácsonyi közvilágítás elemeinek fel- és leszerelése,
karácsonyi díszítő elemek (Betlehem, Adventi koszorú) felépítése kihelyezése működtetése.
a városi karácsonyfa beszerzése a Műv Ház előtt felállítása majd lebontása
irodai és tárgyaló székek megerősítése,
új járdák megóvása. karbantartása
a Ady -Széchenyi téren labdafogó háló javítása
plakátok kihelyezése önkormányzati levelek kihordása
házasságkötő terem folyamatos átrendezése,
ünnepekre a város fel lobogózása, majd a zászlók leszedése
Mindszenty-parkok folyamatos karbantartása, tisztítása
rendezvényekre tárgyak ki- és visszaszállítása,
játszóterekbe homokozókból a régi homok elvitele, új homokkal történő feltöltése, védőponyva rátétele,
bútorcserék miatt régi bútorok elszállítása, raktározása, selejtezése
virágládák áthelyezése, beültetése, locsolása mosása, festése,
Korányi úti játszótér, kis foci kapuk kihelyezése
Korányi utcai járda építés elkezdése befejezése
lakossági bejelentések, problémák kezelése.

Mint említettem a csoport két részből áll. Az egyik rész az önkormányzati szakmunkások, akiknek a feladatuk az utóbbi időszakban rendkívül kiszélesedet. Úgy érzem, hogy ők megpróbálnak megfelelni a feltételeknek és az új kihívásoknak. Az új helyzetnek megfelelően még több
hatékony munkavégzés várható el tőlük. A csoport másik része a közmunkások. Az előző
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 20 fő foglalkoztatását vállalta az önkormányzat, amely keret feltöltése sokáig gondot okozott. A probléma forrása, hogy a közfoglalkoztatási
elvárásoknak kevés ember felel meg.
A közfoglalkoztatási szerződés megkötésekor ugyanis az önkormányzat többek között vállalja,
hogy az álláskeresőket hasznos és eredményt hozó munkával foglalkoztatja napi 8 órában. A
ténylegesen elvégzett feladatokról dokumentációt vezet, amelyről elszámolási kötelezettsége
van a Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.
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A szerződött feltétek betartását ellenőrzik, ezért az önkormányzat felelősége, hogy a regisztrált
álláskeresők közül olyan embereket válasszon, akikkel a vállalt követelményeknek meg tud felelni.
A munkafegyelem terén több súlyos probléma adódott csakúgy, mint a munkavégzéssel. Problémát okoz, hogy a közfoglalkoztatottak nem hajlandók a munkaidő betartására. Nehezen értik
meg, hogy pl. a napi bevásárlást nem munkaidőben kell megoldani. A kiosztott feladatok elvégzése nem megfelelő, aminek külső és belső okai is van. Véleményem szerint a foglalkoztatási
program megvalósításához csak olyan álláskeresőket kell alkalmazni, akik elősegítik a város
fejlődését, a rétsági közterületek tisztaságának megőrzését. Nem bír el a program olyan embereket, akik csak a „magasabb bér” vagy „biztosítási jogok” megszerzése miatt akar az állomány
része lenni.
Ki kell jelenteni, hogy ebben a városban kevés az olyan álláskereső, aki a szerződött feltételeknek megfelelően foglalkoztatható.
A kiválasztható emberek között többnyire olyanok vannak, akik már a verseny szférában nem
akarják vagy nem tudják magukat eladni munkavégzés szempontjából. Ezeknek a közmunka
programoknak a város érdekében egyre kevesebb jelentősége és értelme lesz. A Képviselőtestület több éves döntései alapján a város jól áll gépekkel. Ezek a gépek a közmunkások által
végzett jelentős munkát hatékonyabban eltudják végezni. Ugyanakkor a kézi erővel elvégzett
munka teljes mértékben nem váltható ki. Ezért véleményem szerint a szakmunkás állomány
növelésére lenne szükség. Ebben az évben például a fűnyírás terén lehetnek elmaradások.
Várhatóan kevés lesz a fűnyírásra kivezényelhető férfi munkaerő.
A testület által meghatározott karbantartási feladatok is férfierőt kívánnak. Hölgyek részére nem
adhatok fűnyírási, kommunális gép rakodási, bozótirtási, kátyúzási, betonozási, járdalap lerakási feladatokat. A hölgyek részére problémát okozott a közterületen lévő virágok locsolása is,
mivel nehéz a vizet a növényekhez szállítani.
Fel szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy a temetőben kitakarított részek zöldterületét is kézi
erővel kell majd nyírni majd karbantartani. A rézsűre kommunális gépet nem tudunk beengedni.
Kérem a létszámbővítési javaslatom átgondolását. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a kormányprogram sem a közmunkaprogramokat támogatja. A versenyszférában munkaerőhiány
van, teljesen jogosan, átgondoltan döntött úgy a jogalkotó, hogy nem emeli a közmunkaprogramban a béreket és csökkenti a támogatások intenzitását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy munkánkat a fentiek tükrében megítélni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Salgai György
városgondnok

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
2019. évi munkaterv
3

Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2018. évi munkájáról
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4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport
2018. évi munkájáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja.
Határidő: ---Felelős: ----

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: Jávorka János képviselő
Játszótéri eszközökre érkezett árajánlatok elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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 múlt ülésen döntöttünk arról, hogy az iskola előtti „fa” játszótéren az eszközöket le kell bontani, mivel az évek során elkorhadtak, veszélyessé váltak. Arról is döntés született, hogy a Képviselő-testület a területet továbbra is játszótérként kívánja működtetni.
Közeleg a tavasz, a gyermekek egyre több időt töltenek a szabadban. Úgy gondoltam, hogy
játszótér használhatóvá tétele nem halasztható feladat. Kerestem az interneten olyan vállalkozásokat, akik szabványos játszótéri eszközöket forgalmaznak. Árajánlatokat kértem három vállalkozástól. Az eszközök tekintetében törkedtem a változatosságra. A következő árajánlatokat
kaptam:
1.) TOP-Gradus Kft. Négytornyos mászóvárajánlata: típus függvényében 2.500 – 3.200 eFt
az ára. Az ütéscsillapító talaj kialakítása az önkormányzat feladata
2.) jatszoterrgyar.hu ajánlata: többeszközös lehetőség (dupla torony láncos híddal, hintaállvány 2 db laphintával, körforgó, mókuskerék). Ajánlatuk 2.926 eFt + gumiszőnyeg vagy
homok+ jegyzőkönyv 203.200 Ft. A gumiszőnyeg ára 13.355 Ft/m2. Nem tartalmazza az
árajánlat a 10 cm vastagságú betonalap költségét.
3.) CZipartT Kft. ajánlata 2.120 eFt. Az ajánlat több eszközből áll (hinta, torony csúszda, háromszög mászóka, rugós játék, trapéz mászóka, választásunk szerinti elem) . Az első
ajánlat tartalmazott homokozót is. Tekintettem a környékben „lakó” házikedvencekre és
szokásaikra eltekintekénk a homokozó vásárlástól. Kiegészítést kértem mókuskerékre,
melyet szintén az előterjesztéshez csatolok. Amennyiben a homokozó helyett a mókuskerék kerül megrendelésre az ajánlati ár bruttó 2.151.900 Ft. Mindkét esetben további
költség még a használati engedély 90.000 Ft-os díja, és az ütéscsillapítás valamely változata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a becsatolt képek és árajánlatok alapján a játszótéri
eszközök megrendeléséről dönteni szíveskedjen.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Jávorka János
képviselő
1 oldal a 3 oldalból

Játszótéri eszközökre érkezett árajánlatok elbírálása
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
1. részben bemutatva
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a játszótéri eszközökre érkezett
árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a beérkezett három árajánlat közül a ………………………….. (vállalkozás)
……………………………… Ft összegű árajánlatát fogadja el.
A játszótéri eszközök beszerzéséről szerződés-tervezetet kell kérni.
A
játszótér
kialakítására
az
altalajon
végzendő
munkák
költségével
együtt
………………………….. Ft fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére. Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a játszótéri eszközökre érkezett
árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a beérkezett három árajánlat közül nem dönt. További árajánlatokat kell
kérni az alábbi játszótéri elemekre.
2

Játszótéri eszközökre érkezett árajánlatok elbírálása
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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CZipartT Kft.
3399-Andornaktálya, Hild J. u. 29.
Tel/fax.:36/430-416
E-mail: cziptoys@cziptoys.hu
Web-lap: http://cziptoys.hu

Önkormányzat
Rétság
Jávorka János

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Jávorka Úr !
Érdeklődésére az adott területre a következő játékeszközöket ajánlom:
nettó
bruttó
Hinta vegyes ülőkével
175 000,222 250,(béby és lap ülőkével) hely szükséglet 8 x 4,5 m

Torony csúszdával
355 000,450 850,(120 cm indulási magasság, létra, kötél mászó, mászófal, üvegszálas csúszda)
hely igény 6 x 8 m

Háromszög mászóka
hely igény 5 x 6 m

240 000,-

304 800,-

Mérleghinta
100 000,esési felület :gyep hely igény 5x 3 m

127 000,-

Kétüléses rugós játék
100 000,esési felület: gyep
hely igény 4,5 x 3 m

Trapéz mászóka
esési felület gyep

150 000,helyszükséglet 4,5m x4,5 m

127 000,-

190 500,-

Homokozó 2 x 2 m
hely igény 5 x 5 m

100 000,-

127 000,-

Esési felületek (4-8 mm gyöngykavics, vagy mosott homok)
(a megrendelő is elkészítheti saját erőkkel)
Hinta
Torony csúszdával
Háromszög mászóka

145 000,160 000,145 000,összesen: 1 670 000,-

184 145,203 200,184 145,2 120 900,- Ft

Az árak a helyszínre szállítás, telepítést is tartalmazzák.
Készül ragasztott vörös fenyő, porfestett fém alkatrészek, fémbetétes kötél, és
a szabványokban előírt műanyag alkatrészek felhasználásával. Az első fölülvizsgálat (használatba vételi engedély várható költsége bruttó 90 000,. Ft.
Várjuk megrendelésüket.
Tisztelettel:…………………………….
Czipó Tamás
CZiparT Kft.
Ügyv. Ig.
+36 30 97 26 124

Andornaktálya, 2018. 03.19.

Tercia mászóvár:

1476

TERCIA MÁSZÓVÁR

170

190

276

225

100

R1

R2
17

R1
50

80

1191

824

150

200

80

513

50

R217

R15
0

160

225

17
R2

150

140

234

150

0
R20

200

17
R2

351

termék:
V3 Tercia mászóvár
gyártó
Játszótér 2006 Kft.

játék méretei (M, SZ, H)
410 cm
824 cm
tanúsítvány:
a játék tanúsítvánnyal rendelkezik

1110 cm

ütéscsillapító terület méretei:
1476 cm x 1191 cm
111,9 m2
papírméret:
méretarány:
1:50
A3

827

maximális esésmagasság:
250 cm

ajánlott korosztály:
3-16 év
rajzolta:
Nagy János 2013. 05. 10.

Árajánlat
jatszotergyar.hu
Budapest,2019.03.14.
Tárgy: Árajánlat

Rétság
Jávorka János
-Köztéri Dupla torony láncos híddal, csúszdával, mászófallal, tűzoltócsővel

eséscsillapítás kötelező: 56nm
2 db -Köztéri Kétállású Hintaállvány 2 laphintával
eséscsillapítás kötelező 3mx8m=24nm x2=48nm
-Köztéri Körforgó 6-8 személyes
ütéscsillapítás nem szükséges, elegendő az esési térnek megfelelő fű 5,5mx5,5
2db -Köztéri Mérleghinta
ütéscsillapítás nem szükséges, esési tér 2mx5m
-Mókuskerék
ütéscsillapítás nem szükséges, esési tér 2,8mx4,5m
JÁTSZÓ ESZKÖZ SZÍNE :
SZÁLLÍTÁSI IDŐ :
CÍM :
TELEFONSZÁM :
Megnevezés
Dupla torony láncos híddal
esési térrel 7.5mx9.5m
Hintaállvány 2 laphintával
Körforgó 6-8 személyes
Mérleghinta
Mókuskerék
Szállítás

Telepítés, anyag és
munkadíj

Kieg.info

?
?
Rétság Iskola tér
06 20 949 28 03
Db

Köztéri

1

Köztéri 168.000./db
Köztéri
Köztéri 155.000./db
Köztéri
Rétság 25.000/db

2

Nettó ár

Áfa 27%
870.000
336.000

1
2

345.000

1
3

138.000

1

230.000

Fizetendő végösszeg:

310.000

75.000

Bruttó ár

234.900

1.104.900

90.720

426.720

93.150
83.700

438.150
393.700

37.260
20.250

175.260
95.250

62.100

292.100

622.080.-Ft.

2.304.000.-Ft.
2.926.080.-Ft
Használatbavételi Ellenőrzés jegyzőkönyvvel
160.000
43.200
203.200.-Ft
Gumiszőnyeg 4cm vastag 50cmx50cm lapok, vörös
10.500.-/nm
2.835.- 13.335.-Ft/nm
színben, leszállítva, ragasztva / a 10 cm vastag beton
alap kialakítását az ár nem tartalmazza/
Az ajánlat nem tartalmazza az eséscsillapító burkolatot, ez lehet gumiburkolat, vagy 30 cm
vastag szóródó anyag /folyamihomok, gyöngykavics/ .

Szín választék

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Vállalkozási szerződés jóváhagyása Nyárfa utcai pótmunkákra
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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 februári ülésen döntés született arról, hogy a Nyárfa utcában pótmunkákra szerződéstervezetet és árajánlatot kell kérni a kivitelezést végző Váci Útépítő Kft-től. Az árajánlat és a
szerződés-tervezet megérkezett, az előterjesztéshez csatolom.
A testületi ülés felvételét megnézve a Nyárfa u. 2. szám alatti lépcsőház lakói egybehangzó
kérelmet nyújtottak be, mely szerint ők nem kérik a hozzájuk vezető lépcső és kukatároló felújítását. Tájékoztatnak arról, hogy ők a lépcsőt megcsináltatták, jó állapotban van.
Ugyanakkor a Nyárfa u. 3. szám alatti társasház lakói kérték ugyanennek a munkának az elvégzését.
A Nyárfa u. 2. szám alatti lakótömb előtti munkák az árajánlatban szerepelnek.
Az árajánlat szerinti átalányár 646 034 Ft + ÁFA 27%, bruttó 820 463 Ft, melynek elfogadása
esetén a fedezetet a 2019. évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítani kell.
A Képviselő-testület a megrendeléskor az egységes településképi elvárást vette figyelembe.
Kérem szíveskedjenek döntést hozni, jelenleg az a testületi határozat érvényes, melyben az
árajánlatot a Nyárfa u. 2. szám előtti részre is meg kellett kérni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Vállalkozási szerződés jóváhagyása Nyárfa utcai pótmunkákra
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa utcai pótmunkákra érkezett árajánlat elbírálásáról, vállalkozási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztés.
A Képviselő-testület a Váci Útépítő Kft. 646 034 Ft + ÁFA 27%, bruttó 820 463 Ft összegű árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
a Képviselő-testület a Nyárfa u. 2. számú társasház előtti lépcső és kukatároló felújítás munkáitól eltekint, a Nyárfa u. 3. szám alatti lakosok kérését ugyanerre a munkára tudomásul veszi.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Kelt: 2019. március 12.
Megrendelő:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Tárgy: Rétság, Nyárfa utcai lépcső felújítása (1 egység).

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés
Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei
141286
1.1 Közvetlen önköltség összesen
141286
348054
2.1 ÁFA vetítési alap
93975
2.2 Áfa
27,00%
3. A munka ára
442029

Szászné Pintér Erika
Aláírás

Díjköltség
206768
206768

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése
Irtás, föld- és sziklamunka
Helyszíni beton és vasbeton munka
Felületképzés
Útburkolatalap és makadámburkolat
készítése
Betonpálya-burkolat készítése
Útpályatartozékok készítése
Összesen:

Anyag összege
14137
36850
2400
9

Díj összege
16458
57970
3300
29410

19890
68000
141286

34830
64800
206768

Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Díj
Anyag
egységár egységre
5
9700

Anyag Díj összesen
összesen
5
8730

1

21-0035.1.1.3

Munkaárok földkiemelése közművesített
területen, kézi erővel, bármely
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály

0,9 m3

2

21-0044.1.20120701

Talajjavító réteg készítése vonalas
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy
építményen belül, osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású kavics, THK
0/32 O-TT, Nyékládháza

0,9 m3

8900

4150

8010

3735

3

21-0111.1.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi
erővel, talajosztály I-IV.

1,1 m3

5

2500

6

2750

4

21-0111.2.10000099

Fejtett föld vízszintes mozgatása, szállítás
2 km távolságig lerakóhelyi díj nélkül.

1,1 m3

5560

1130

6116

1243

14137

16458

Munkanem összesen:

Helyszíni beton és vasbeton munka
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

31-02110.11.1.10222110

Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1,
XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú
betonból, helyszíni keveréssel, kézi
bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM
32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági
modulussal
Munkanem összesen:

Menny. Egység
1,1 m3

Díj
Anyag
egységár egységre
33500
52700

Anyag Díj összesen
összesen
36850
57970

36850

57970

Felületképzés
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Díj
Anyag
egységár egységre
600
700

Anyag Díj összesen
összesen
900
1050

1

47-02112.3.20137141

Korróziógátló alapozás rácson, korláton,
kerítésen, sodronyhálón, műgyanta
kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Caparol
Korrodeck korróziógátló festék, fehér,
selyemfényű

1,5 m2

2

47-02121.3.20137141

Acélfelületek közbenső festése rácson,
korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta
kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Caparol
Korrodeck korróziógátló festék, fehér,
selyemfényű

1,5 m2

500

750

750

1125

3

47-02131.3.20137141

Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton,
kerítésen, sodronyhálón műgyanta
kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Caparol
Korrodeck korróziógátló festék, fehér,
selyemfényű

1,5 m2

500

750

750

1125

2400

3300

Munkanem összesen:

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

61-001-2.1 Útalapbeton, valamint hidraulikus
kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált
rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4
m2-nél kisebb foltokban
Munkanem összesen:

Menny. Egység
1,7 m3

Díj
Anyag
egységár egységre
5
17300

Anyag Díj összesen
összesen
9
29410

9

29410

Betonpálya-burkolat készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

64-003-1.1- Járda, kerékpárút készítése, zsaluzási munkák
0430020
és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi
erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m
szélesség között C30/37 - XF4 földnedves
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D max = 16
mm, m =6,2 finomsági modulussal
Munkanem összesen:

Menny. Egység
0,9 m3

Díj
Anyag
egységár egységre
22100
38700

Anyag Díj összesen
összesen
19890
34830

19890

34830

Útpályatartozékok készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

68-00414.5

Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése
betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt.
talajban, kétsoros korlát, 2,0 m-es oszlop
kiosztással
Munkanem összesen:

Menny. Egység
4m

Díj
Anyag
egységár egységre
17000
16200

Anyag Díj összesen
összesen
68000
64800

68000

64800

Kelt: 2019. március 12.
Megrendelő:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Tárgy: Rétság, Nyárfa utcai kukatároló (1 egység) építése.

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés
Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei
120300
1.1 Közvetlen önköltség összesen
120300
2.1 ÁFA vetítési alap
297980
2.2 Áfa
27,00%
80455
3. A munka ára
378435

Szászné Pintér Erika
Aláírás

Díjköltség
177680
177680

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése
Irtás, föld- és sziklamunka
Falazás és egyéb kőművesmunka
Felületképzés
Betonpálya-burkolat készítése
Útpályatartozékok készítése
Összesen:

Anyag összege
5370
26850
2400
17680
68000
120300

Díj összege
36680
41940
3300
30960
64800
177680

Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Díj
Anyag
egységár egységre
5
9700

Anyag Díj összesen
összesen
14
26190

1

21-0035.1.1.3

Munkaárok földkiemelése közművesített
területen, kézi erővel, bármely
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0
m2 szelvényig, IV. talajosztály

2,7 m3

2

21-0044.1.20120701

Talajjavító réteg készítése vonalas
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy
építményen belül, osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású kavics, THK
0/32 O-TT, Nyékládháza

0,6 m3

8900

4150

5340

2490

3

21-0111.1.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi
erővel, talajosztály I-IV.

3,2 m3

5

2500

16

8000

5370

36680

Munkanem összesen:

Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

33-001Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
1.3.3.2.1.1- beton, könnyűbeton falazóblokk vagy
0200300
zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm
falvastagságban, 250x500x250 mm-es
méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő
betonnal, betonacél beépítéssel ZS 25-ös
zsaluzóelem, 250/500/250 mm,
C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B
38.24:8 mm átmérőjű betonacél
Munkanem összesen:

Menny. Egység
3 m2

Díj
Anyag
egységár egységre
8950
13980

Anyag Díj összesen
összesen
26850
41940

26850

41940

Felületképzés
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Díj
Anyag
egységár egységre
600
700

Anyag Díj összesen
összesen
900
1050

1

47-02112.3.20137141

Korróziógátló alapozás rácson, korláton,
kerítésen, sodronyhálón, műgyanta
kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Caparol
Korrodeck korróziógátló festék, fehér,
selyemfényű

1,5 m2

2

47-02121.3.20137141

Acélfelületek közbenső festése rácson,
korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta
kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Caparol
Korrodeck korróziógátló festék, fehér,
selyemfényű

1,5 m2

500

750

750

1125

3

47-02131.3.20137141

Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton,
kerítésen, sodronyhálón műgyanta
kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Caparol
Korrodeck korróziógátló festék, fehér,
selyemfényű

1,5 m2

500

750

750

1125

2400

3300

Munkanem összesen:

Betonpálya-burkolat készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

64-003-1.1- Járda, kerékpárút készítése, zsaluzási
0430020
munkák és utókezelés nélkül,
hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm
vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között
C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton
keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m
Munkanem összesen:

Menny. Egység
0,8 m3

Díj
Anyag
egységár egységre
22100
38700

Anyag Díj összesen
összesen
17680
30960

17680

30960

Útpályatartozékok készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

68-00414.5

Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése
betonalappal földmunkával együtt, I-IV.
oszt. talajban, kétsoros korlát, 2,0 m-es
oszlop kiosztással
Munkanem összesen:

Menny. Egység
4m

Díj
Anyag
egységár egységre
17000
16200

Anyag Díj összesen
összesen
68000
64800

68000

64800

Kelt: 2019. március 12.
Megrendelő:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Tárgy: Rétság, Nyárfa utcai lépcső és kukatároló építése.

Költségvetés részösszesítő
Megnevezés
Anyag+Díj költség:
Lépcső készítés
348 054 Ft
Kukatároló készítés
297 980 Ft
1. Építmény közvetlen költségei
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
27,00%
3. A munka ára

Szászné Pintér Erika
aláírás

db
1
1

Össesen:
348 054 Ft
297 980 Ft
646 034 Ft
646 034 Ft
174 429 Ft
820 463 Ft

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZERZŐDŐ FELEK
1. Megrendelő adatai
megnevezése:
címe:
bankszámlaszáma:
adóig. száma:
2. Vállalkozó adatai
megnevezése:
címe:
bankszámlaszáma:
adóig. száma:

Rétság Város Önkormányzat
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
11741031-15451615
15735492-2-12
Váci Útépítő Kft.
2600 Vác, Rákóczi u. 20.
BBRt. 10103898-08867500-01003002
Adószám: 23699742-2-13

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA
Megrendelő megrendeli, vállalkozó elvállalja a
Rétság, Nyárfa utcai lépcsők és kukatárolók felújítási munkáinak

kivitelezését a rendelkezésére bocsátott tervek, vagy az elfogadott költségvetés alapján, a
szerződésben (és mellékleteiben) rögzített feltételekkel.
III. A VÁLLALKOZÁS DÍJA
1. A vállalkozói díj:
646 034.- Ft + ÁFA 27% = 820 463- Ft
Azaz
Nyolcszázhúszezer-négyszázhatvanhárom.
A vállalkozói díjból átalányár:
646 034.- Ft + ÁFA 27% = 820 463- Ft
Azaz
Nyolcszázhúszezer-négyszázhatvanhárom.
A vállalakozói díj részletezését a költségvetés a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
IV. HATÁRIDŐK
1. A szerződés teljesítésének határideje:
2019. április hó 05 - ig
2. Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a szerződésben foglalat határidő előtt is teljesíthet.
Teljesítés esetén megrendelő köteles a munkát átvenni, és a kifizetésről gondoskodni.
3. Megrendelő az építéshez szükséges, a biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő és építésre
alkalmas állapotban lévő munkaterületet
2018. március hó 20- ig
köteles a vállalkozónak átadni.

V. VÁLALLKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Vállalkozó feladata az Önkormányzat kezelésében lévő utakon az ideiglenes forgalomtechnika
kialakítása és a módosított forgalmi rend szükség szerinti fenntartása.
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2. Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munkavégzése
során a Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél a
Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
3. A vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és
elszállítani. A költségeket a vállalkozó viseli.
4. A vállalkozó minden jogszabályt, törvényt, szabályt, helyi rendeletet köteles betartani, amely a
beruházás kivitelezésével kapcsolatos.
5. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzésért a vállalkozó a felelős, így különösen a
balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az Önkormányzat kezelésében lévő utakon végzett
kivitelezési munkákhoz szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséért, az alkalmazottak jogszerű
foglalkoztatásáért.

VI. EGYÉB FELTÉTELEK
1. Megrendelő méret szerint közli a munkahelyen lévő közműlétesítményeket és azok helyzetét illetve
kijelenti, hogy a tervben feltüntettek teljes körűek, és a valóságnak megfelelnek. A nem közölt, illetve
nem a közölt helyen lévő földalatti vezetékben gondos és szakszerű munkavégzés ellenére bekövetkező
meghibásodásokért vállalkozó nem felel.
2. Felek képviselőik nevét, címét és telefonszámát a munkaterület átadásakor az építési naplóban rögzítik.
3. Az eltakarás után nem ellenőrizhető munkák esetében az eltakarás megkezdésének időpontját vállalkozó
8 nappal korábban az építési naplóba bejegyzi, vagy 3 nappal korábban e-mail útján bejelenti. A
szabályszerű bejelentés ellenére megrendelő távolmaradása esetén vállalkozó a munkát annak
figyelembevételével folytatja, hogy a távolmaradás miatt megrendelő észrevételezési joga megszűnt.
4. Vállalkozó jogosult a megrendelő előzetes hozzájárulásával a tervdokumentációtól eltérő, de vele
egyenértékű műszaki megoldást alkalmazni.
5. Azoknál a munkanemeknél ahol az Építésügyi Ágazati Szabványok előírása - minőségi
követelményektől függő - osztályba sorolást ír elő, felek I. osztályú teljesítésben állapodnak meg.
6. Vállalkozó az elvégzett munkára 3 éves garanciát vállal.
7. Sikeres műszaki átadást követően a vállalkozó részéről 3 példányban benyújtott számlát megrendelő a
kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenőrzi és ugyan ezen határidőn belül annak ellenértékét a
vállalkozónak átutalja. Fizetési késedelem esetén, megrendelő a jogszabályban előírt mérték köteles
késedelem címén megfizetni.
8. Vállalkozó saját hibájából bekövetkező késedelmes teljesítése esetén napi 10.000 Ft kötbért köteles
megfizetni.
9. A téli időjárás miatt bekövetkező kivitelezési munkák ellehetetlenülését a szerződő felek vis maior
helyzetnek fogadják el.
10. A szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók. A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük
felmerülő vitás kérdések rendezését először közvetlen tárgyalások során kisérlik meg. Ennek
eredménytelensége esetén a perértéktől függően a Váci Városi Bírósághoz vagy a Pestmegyei
Bírósághoz fordulnak.
11. Vállalkozó a szerződés 30 napon túli visszaérkezése esetén jogosult ajánlatát megváltoztatni, vagy attól
elállni.
12. Ez a szerződés az 1. sz. melléklettel (költségvetés) érvényes.
Rétság, 2019. március „ ”

Vác, 2019. március „ ”

Megrendelő

Kivitelező

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
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződés jóváhagyása
bölcsőde pályázati dokumentáció elkészítésére.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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 Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsődei fejlesztési program című pályázat pályázati dokumentációinak elkészítésére szóban már megbízást kapott a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő
Nonprofit Kft. Az intenzív előkészítő és egyeztető munka lezajlott.
A pályázatíró elkészítette a vállalkozási szerződés-tervezetét, melyet az előterjesztéshez csatolok. Az egyeztetett pályázatírási díj 3.183.605 Ft + áfa, bruttó 4.043.178 Ft, melynek fedezetét a
2019. évi költségvetésben biztosítani szükséges.
Az előkészítő munkákhoz tartozik a kiviteli tervek elkészítése is. Előzetes tájékoztatás alapján a
kiviteli tervekre a szaktervezők részére kb. 5.000.000 Ft fedezet biztosítása szükséges. Korábbi
szerződéseink nem tartalmazták a kiviteli terveket.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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.”

1 oldal a 2 oldalból

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződés jóváhagyása bölcsőde pályázati dokumentáció elkészítésére
2019. 03.29 -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződés jóváhagyása tárgyában készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
A bölcsődepályázat előkészítő munkáira a Képviselő-testület 10.000.000 Ft fedezetet biztosít a
2019. évi költségvetés tartaléka terhére. A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: szerződés aláírására 2019. április 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

SZERZŐDÉS

Melyet kötöttek egyrészről a
név:
székhely:
adószám:
képviseli:

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
15735492-2-12
Hegedűs Ferenc polgármester

mint megbízó, (a továbbiakban: megbízó) másrészről
cégnév:
székhely:
adószám:
képviseli:

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
2687 Bercel, Béke út 1.
25540936-2-12
Kormány Krisztián

mint megbízott, (a továbbiakban: megbízott) a mai napon, az alábbi feltételek mellett:
Preambulum:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy megbízó a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsődei
fejlesztési program című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
2./ Felek rögzítik továbbá, hogy megbízott pályázatok készítésében gyakorlattal és
szakértelemmel bíró Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely a
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása
szempontjából korlátozás alatt nem áll.

A felek megállapodása:
3./ Fentiek előrebocsátását követően Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződés 1./
pontjában megnevezett pályázathoz a pályázati dokumentáció elkészítésével. Megbízott a
megbízást elfogadja.
4./ Jelen szerződés keretében Megbízott feladata a „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati
felhívás által előírt, az útmutatók előírásainak megfelelő pályázati dokumentáció
elkészítése a pályázati útmutató és annak mellékletében, segédleteiben foglaltak szerint.
5./ Megbízott jelen szerződésben rögzített feladatát legkésőbb a pályázati felhívásban
meghatározott benyújtási határidőig köteles elvégezni (2019.03.18), azzal, hogy
amennyiben a Közreműködő Szervezet részére benyújtott dokumentum további
kiegészítése, átdolgozása szükséges, azt Megbízott további díjazás nélkül, a Közreműködő
Szervezet által megadott határidőn belül teljesíti.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a jelen szerződésbe foglalt
kötelezettsége teljesítése esetén nettó 3.183.605 Ft + ÁFA, bruttó 4.043.178.- Ft azaz
négymillió-negyvenháromezer-százhetvennyolc forint megbízási díj illeti meg.
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Felek a teljesítés napjának 2019.03.18 napját tekintik.
Megbízó előleget nem biztosít.
Megbízott egy számla kibocsátására jogosult a teljesítés igazolásának aláírását követően.
Megbízó az ellenszolgáltatás összegét átutalással teljesíti a Megbízott OTP Bank Nyrt. nél vezetett 11741017-21119615-00000000 számú számlájára.
7./ Megegyeznek abban a felek, hogy amennyiben megbízó a jelen szerződés 6./ pontjában
foglalt megbízási díj összegét a megbízott részére határidőben nem fizeti meg, úgy
megbízó a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke kétszeresének
megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles fizetni.
8./ Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megbízottal kötelezettségei lehető legmagasabb
színvonalon történő teljesítése érdekében együttműködik, ennek keretében haladéktalanul
megbízott rendelkezésére bocsátja a pályázat előkészítéséhez és elkészítéséhez
szükséges, megbízott által igényelt adatokat, információkat, tényeket, dokumentumokat.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról
kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatja. Megbízott köteles a megbízót a
pályázati anyag elékészültéről haladéktalanul értesíteni.
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra jogosult személy(ek):
Megbízó részéről: Hegedűs Ferenc polgármester
Megbízott részéről: Kormány Krisztián
9./ Felek rögzítik, hogy megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a megbízó
iránymutatása szerint és érdekének megfelelően, az általa biztosított adatok alapján az
elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a jogszabályok betartása mellett
köteles teljesíteni.
10./ Felek megállapodnak abban, hogy megbízott kötelezettségei teljesítése során
közreműködő igénybevételére jogosult. A megbízott az esetlegesen igénybe vett
közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha a kötelezettséget maga teljesítette volna.
11./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen feltétlen kötelezettséget vállalnak
arra, hogy együttműködésük során egymás működéséről, gazdasági helyzetéről és
eredményeiről, szerződéses kapcsolatairól szerzett valamennyi adatot, információt, tényt,
eljárási módot és egyéb ismeretet üzleti titokként megőrzik mind jelen szerződés hatálya
alatt, mind azt követően. Felek már most megállapodnak abban, hogy kölcsönös
titoktartási kötelezettségeiket egymással egyenértékűnek tekintik, így a szerződés
megszűnését követően sem támasztanak egymással szemben a nevezett titkok megőrzése
ellenértékeként semmilyen jogcímen követelést.

Záró rendelkezések:
12./ Felek megállapodnak abban, hogy egymással szembeni esetleges későbbi követeléseiket
elsősorban békés úton – lehetőleg egyezség útján – kívánják rendezni, és bírósági eljárást
csak annak sikertelensége, illetőleg bármelyik fél elzárkózása esetén indítanak.
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13./ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után azzal írják alá, hogy az abban
foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelelnek.
Kelt: Rétság, 2019. március …….

........................................................
Rétság Város Önkormányzata
Hegedűs Ferenc polgármester
megbízó

........................................................
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
Kormány Krisztián
megbízott
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

KÖZFOGLALKOZTATÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE II.
2019. március 29-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!

2019. március hótól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében újabb program
indítására kerül sort, amelyben az önkormányzat 15 fő közfoglalkoztatását vállalta 70% -os bér +
járulék támogatás és 15 % közvetlen költség elszámolása mellett.
Az ezt megelőző időszakhoz képest:
- a támogatás 100%-ról 70%-ra csökkent a közvetlen költség elszámolása 5%-al növekedett,
- az igényelt létszám 20 főről 15 főre csökkent.
A létszám csökkentése és az új közfoglalkoztatottak felvétele miatt az előző közfoglalkoztatásból 6
fő régi közfoglalkoztatott újra foglalkoztatására nem került sor.
A kirendeltség tájékoztatása alapján Rétság esetén közvetlen költség igénylése nélkül támogatás
kérhető az alábbi paraméterekkel:
- 85% bér + járulék (összesen 71.583 Ft/hó/fő)
- Foglalkoztatási időtartam: 2019.04.15-2019.08.31
Polgármester úr felé több megkeresés érkezett a visszafoglalkoztatással kapcsolatban, ennek eleget téve készült az előterjesztés, valamint a mellékelt kérelem munkaanyag.
A 6 fő többletlétszám költségvetési hatása a következő: 6 fő x 71.583 Ft = 429.498 Ft/hó + járulék
83.752 Ft, havi költség összesen 513.250 Ft x 4,5 hó = 2.319.625 Ft kiadás és 1.963.181 Ft bevétel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.

Rétság, 2019. március 20.
Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése

Kt.2019.03.29-i ülésére

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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
/2019.( III.29.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 85%- os állami támogatás mellett, 2019. 04.15-től
2019.08.31-ig időtartamban, 6 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja.
A közfoglalkoztatás 4,5 havi költségét 2.319.625 Ft-ot, valamint 1.963.181 Ft bevételét a 2019. évi
költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni.
Határidő: szöveg szerint.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.( III.29.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének engedélyezésére készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötését.
Határidő: ---Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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KÉRELEM
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

1. A kérelmező adatai
Neve: Rétság Város Önkormányzata
Címe: 2651 Rétság Rákóczi út 20.
Adószáma: 15735492-2-12
Képviseletre jogosult
neve: Hegedűs Ferenc
telefonszáma:
Kapcsolattartó
neve: Hesz Ildikó
telefonszáma:
elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu
Számlavezető pénzintézetének
neve: OTP BANK
címe: Rétság
számlaszáma: 11741031-15451615
(amennyiben az önkormányzat a közfoglalkoztató a támogatást a Kincstár folyósítja a Kedvezményezett
közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámlájáról:
Önkormányzatok közfoglalkoztatási nettó támogatása: 10032000-01857025-00000024
Önkormányzatok közfoglalkoztatási támogatása (előleg, dologi): 10032000-01857025-00000017
az önkormányzat által megadott számlára.)
Egyéb számlaszámok

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0047 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.03.20. 10:13:09
Aláírás
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2. A közfoglalkoztatás leírása
a) A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága:
Feladat ellátás biztosítása. Közfoglalkoztatás elősegítése.
b) Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára:
Rétság köztereinek állagóvása.

3. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok. (A részletező táblákkal
összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt előleg a 2019. évi
költségvetést terheli.)
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 6 fő
A program időtartama: 2019.04.15 - 2019.08.31
A program teljes költsége: 2 440,338 eFt
Saját erő összege: 366,03 eFt

Sorszám

4. Támogatásra vonatkozó adatok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Költségnem megnevezése
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó
Bérköltség összesen (ütemezés figyelembevételével)
Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés
figyelembevételével)
Közvetlen és anyagköltségek
Közvetlen költségek és anyagköltségek után igényelt
támogatás összesen (a teljes bérköltség támogatási igény max.
20%-a) (ütemezés figyelembevételével)
Szervezési költség
Szervezési költségek után igényelt támogatás (a teljes
bérköltség támogatási igény max 1,5%-a) (ütemezés
figyelembevételével)
Támogatási igény összesen [4+6+8]
Saját erő összege [[3+5+7]-9]

A támogatás teljes időtartamára
(Ft)
2019
2 223 546
216 792
2 440 338
2 074 308

2020
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2 074 308
366 030

0
0

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0047 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.03.20. 10:13:09
Aláírás
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5. Előlegre vonatkozó adatok
Költségnem
Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség)
Közvetlen-, és anyagköltség (emennyiben van szervezési
költség) előleg (legfeljebb a költségek és kiadások 70%-a)
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz
Munkába járással kapcsolatos utazási költség
munkaadót terhelő része
Munkásszállítás költsége
Szervezési költség
Foglalkozás-egyészségügyi vizsgálat térítési
díja
Működési célú anyagköltség
Felhalmozási célú költség
Egyéb működési célú költség
Előleg összesen:

2019. évben várhatóan el
nem számolt előleg
összege
(Ft)

Igényelt előleg összege
(Ft)
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0047 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.03.20. 10:13:09
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Sorszám

6. Igényelt közvetlen-, és anyagköltségek felsorolása
Költség megnevezése

Részletes megnevezés

Men
nyiségi
egys
ég

Nettó egységár
(Ft)
2019

2020

Elszámolni kívánt
mennyiség
2019

2020

Mindösszesen

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0047 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag
Nyomtatás időpontja: 2019.03.20. 10:13:09

Elszámolható ÁFA
Nettó költség (Ft)
2019

2020
0

2019
0

ElőleggelMindösszesen (Ft) érintett
cikkek

Összesen (Ft)
%

Ft
2020

2019

2020
0

2019
0

2020
0

0

0

....................
Aláírás
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Sorszám

7. Igényelt szervezési költségek felsorolása
Költség megnevezése

Részletes megnevezés

Men
nyiségi
egys
ég

Nettó egységár
(Ft)
2019

2020

Elszámolni kívánt
mennyiség
2019

2020

Mindösszesen

Elszámolható ÁFA
Nettó költség (Ft)
2019

2020
0

ElőleggelMindösszesen (Ft) érintett
cikkek

Összesen (Ft)
%
2019

Ft
2020

0

2019

2020

2019

0

0

2020
0

0

0

8. Munkaterv
Ellátandó feladat megnevezése
Kérelemben rögzített feladatok elvégzése

Ellátandó feladat helyszíne
(cím, hrsz, útszakasz, stb. megnevezése)
2651 Rétság

Tervezett időtartam
kezdete

vége

2019.04.15

2019.08.31

Tervezett Ellátandó feladathoz szükséges
létszám
munkakör
(fő)
6 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozású

* Amennyiben azonos tevékenységhez több munkakör kapcsolódik, akkor munkakörönként külön sorban kell feltüntetni.
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....................
Aláírás
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9. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és
képzési típusonkénti bontása.
A programhoz képzés nem kapcsolódik.

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0047 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.03.20. 10:13:09
Aláírás
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Sorszám

10. A tervezett képzések adatai
Képzés megnevezése

Képzés időtartama
(órában)

Tervezett
létszám
(fő)

OKJ száma
Mindösszesen:

elmélet

Képzés költsége
(Ft)

Képzés kezdete
(év, hónap, nap)

gyakorlat

Ft/fő

összesen

0

0

11. Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

munkakör megnevezése

FEOR

szakképzettség
szükséges
(igen/nem)

munkavezető
(igen/nem)

9239 00 Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerű szolgáltatási
és szállítási foglalkozású

9239 00

nem

nem

létszám*
(fő)

Igényelt támogatás

megváltozott
munkaképességűek
(igen/nem)

kezdete

vége

nem

2019.04.15

2019.08.31

napi
munkaidő
(óra/nap)

bér1

támogatás
mértéke
(%)
2019

Összesen:

6

6

8

85

SZHA2
(Ft)

(Ft)
2020

Összesen

2019

bér- és SZHA összesen
(Ft)

2020

Összesen

2019

2020

Összesen

1 890 024

0

1 890 024

184 284

0

184 284

2 074 308

0

2 074 308

1 890 024

0

1 890 024

184 284

0

184 284

2 074 308

0

2 074 308

* Támogatott létszám a támogatás teljes időtartamában időszakonként.
1A támogatás alapjaként a közfoglalkoztatottnak járó bér munkaidő-arányos részevehető figyelembe.
2A támogatás keretében a szociális hozzájárulási adó számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a külön jogszabályban biztosított
kedvezményt. Támogatásként a kedvezménnyel csökkentett SZHA igényelhető.
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A kérelmező nyilatkozatai
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem, vagyis:
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével
rendelkezem.
2. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében támogatott költségre vonatkozóan más szervtől
díjazásban nem részesülök.
3. Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír
elő közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyt.
Nyilatkozom továbbá, hogy a támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb
támogatásban illetőleg a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű
személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más
központi költségvetési előirányzatból támogatásban – ide nem értve a közfoglalkoztató
alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – nem részesülök.
4. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem tárgyában és benyújtásának évében támogatási igényt korábban
vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.
5. Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal nem rendelkezem.
6. Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás,
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt nem áll.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a
szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.
7. Kijelentem, hogy az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással érintett
munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 66. § (8) bekezdés a), c)
pontjában meghatározott felmondással nem szüntettem meg;
b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. §
(2) bekezdése alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntettem meg;
c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján,
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntettem meg.
8. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatottal azonos vagy hasonló munkakörben
foglalkoztatott
a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8)
bekezdés a), c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg;
b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. §
(2) bekezdése alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg;
c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján,
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem meg.
9. Vállalom, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal közfoglalkoztatást kizáró okról, illetőleg
kizárásról szóló döntésének közlését követően a kizárással érintett közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatási jogviszonyát a kizárásról szóló döntés kézhezvételét követő napon, az Mt. 78. §
(1) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal megszüntetem.
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10. Vállalom, hogy a programhoz kapcsolódó képzés esetén a közfoglalkoztatott és a képző intézmény
között létrehozott felnőttképzési szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítom a
közfoglalkoztatottak képzésben való részvételét.
11. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott
álláskeresőt az Mt. 214. § (munkaerő-kölcsönzés) alapján. Tudomásul veszem, hogy az Mt. 53. §ában szabályozott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kizárólag baleset, elemi csapás, súlyos
kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása
érdekében alkalmazható.
12. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a járási
(fővárosi kerületi) hivatal által kiközvetített álláskeresőt, elismerést kérőt, a kijelölt tartózkodási
helyen élő harmadik országbeli állampolgárt, illetve megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesülő személyt foglalkoztatom.
13. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyósított támogatást elkülönített számlán
(alszámlán) kezelem. E kötelezettség nem vonatkozik a Magyar Államkincstárnál számlát vezető
Kedvezményezettekre. Vállalom továbbá, hogy a folyósított támogatást kizárólag a
közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.
14. Vállalom, hogy a folyósított támogatást kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.
15. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb
a hatósági szerződés aláírásakor átadom. Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály
alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által
záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.
Amennyiben önkormányzat a foglalkoztató, a közfoglalkoztatási támogatások kezelésére
elkülönített számlára (alszámlára) a számlavezető pénzintézet által záradékolt, beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyújt be a Kincstár javára is. A támogatás addig
nem folyósítható, amíg a Kincstár a felhatalmazó levelet be nem fogadja.
16. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataimhoz a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a kormányzati
ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint más jogosultak hozzáférjenek.
17. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás) nincs.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy
támogatásban nem részesülhetek. (Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra,
költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati közfeladat ellátásában közreműködő
gazdasági társaságra.)
18. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről a Kincstár, illetve a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot
szolgáltat.
19. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók.
20. Nyilatkozom, hogy kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem
támogatást.
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21. Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti
tartalommal benyújtom.
22. Tudomásul veszem, hogy szervezési költség kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a
Kedvezményezett polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat – ide nem
értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát.
23. Vállalom, hogy a későbbiekben bevezetésre kerülő Közfoglalkoztatási Monitoring Rendszerbe – a
rendszer bevezetését követően – az előírt adatokat a rendszerhez kiadásra kerülő felhasználói
dokumentációban meghatározott részletezettséggel és ütemezés szerint feltöltöm.
24. Kijelentem, hogy az érintett személyeket az alkalmazásukat megelőző 3 hónapban nem
foglalkoztattam semmilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban – kivétel közfoglalkoztatás –,
függetlenül a jogviszony megszűnésének módjától és a munkakörtől;
25. Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség szervezetemmel szemben nem áll fenn.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenn áll, úgy támogatásban nem részesülhetek.
26. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ban felsorolt,
támogatásból kizárt kedvezményezetti körbe: nem tartozom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben e körbe beletartozom, úgy nem lehetek támogatási
jogviszonyban kedvezményezett.
Államháztartáson kívüli kérelmező további nyilatkozata
27. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett nyilatkozatok alapján támogatásban nem
részesülhetek, illetve az e törvény megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás
tényét közzétette, úgy a kérelem elutasításra kerül.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók.
Kelt: 2019. március 20.

kérelmező cégszerű aláírása
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A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat
(értelemszerűen, ha a kérelmezőre vonatkozik):
1. Valamennyi közfoglalkoztató esetében:
-

munkaerőigény-bejelentő lap,
a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli (pl.
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi
hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és
helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).

2. Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén:
-

az aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak
kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki
aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata.
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.

3. Gazdasági társaság esetén:
-

-

-

-

Cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés közfoglalkoztató által elkészített olyan
másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás
napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és
annak léte esetén bélyegzővel lát el,
- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által
„az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel
ellátott másolata.
a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) - államháztartáson kívüli kérelmező esetén
kell benyújtani.
a közfeladat ellátásáról szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak a kérelmező által
elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás
napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak
léte esetén – bélyegzővel – lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül
sor).
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás-mentességet
igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással
ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem
szerepel)1.
1

Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

4. Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén:
-

a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység
bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek
megfelelő másolata.
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-

NAV által kiadott, a köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a
kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat. (amennyiben a
közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban)2,
a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell
benyújtani).
2

Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

5. Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében
-

-

-

-

az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben
megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak vagy
aláírásmintának megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el.
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a
nyilvántartásba vételről szóló igazolás.
a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak a kérelmező
által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak
aláírásmintájának banki aláírásbejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén
bélyegzővel ellátott másolata.
a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) - államháztartáson kívüli kérelmező esetén
kell benyújtani.
a közfeladat ellátásáról szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak a kérelmező által
elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás
napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak
léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor).
NAV által kiadott, a köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a
kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a
közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)3.
3

Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Megbízási szerződés megkötéséhez kérem a Képviselő-testület engedélyét.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40/A.§
(2) bekezdésében foglaltak szerint a család- és gyermekjóléti központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,
programokat nyújt, amelynek keretében pszichológiai tanácsadást biztosít.
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a feladat ellátását külső szakértő – a P. Nexus Oktató
és Szolgáltató Bt. - bevonásával, megbízási szerződés útján kívánja biztosítani.
2018. december 31-ig határozott idejű szerződés került megkötésre. A szakember közreműködésére továbbra is szükség van, kérem, hogy jelen előterjesztés mellékletében lévő, határozatlan
időre szóló szerződést jóváhagyni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a megbízási
szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.

Rétság, 2019. március 18.
Kovácsné Gregor Márta
intézményvezető

1 oldal a 2 oldalból

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
1. részben bemutatva
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó szakpszichológus foglalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gyvt. 40/A § (2) bek. szerinti feladat ellátása tárgyában, az
előterjesztés mellékleteként benyújtott megbízási szerződés szerinti tartalommal, 2019.04.01. napjától a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal határozatlan időre szóló megbízási szerződést kössön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy a P. Nexus
Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést aláírja.
Határidő: 2019.
Felelős: Kovácsné Gregor Márta
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó szakpszichológus foglalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja a tanácsadó szakpszichológus foglalkoztatására vonatkozó
megbízási szerződést megkötését.
Határidő: ---Felelős: Kovácsné Gregor Márta
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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Megbízási Szerződés

amely létrejött egyrészről, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
Megnevezés:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószáma:
Szakágazati besorolás:
Törzsszáma:
Vezető:

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ
2651 Rétság, Rákóczi út 34.
Ua.
15836892-1-12
889900
836890
Kovácsné Gregor Márta

másrészről:
Név:
Tevékenység:
Adószáma:
Székhelye:
Bankszámlaszám:
Számlavezető
pénzintézet neve:

P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság
SZJ 804216
211 99 648-1-12
2651 Rétság, Radnóti u. 1.
64000060 - 10053621
Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Rétsági fiókja

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek)
között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére következő feladatok végzésére,
ellátására:
-

pszichológiai tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira
jogosult személyeknek (egyéneknek, pároknak, családoknak)

-

pszichológiai

vizsgálatok

elvégzése,

szakvélemények

elkészítése;

azok

eredményeiről írásban véleményét eljuttatja a Megbízó felé, (amennyiben a kezelt
ügyféllel kapcsolatban, a kezelési időszakban további folytatásra van szükség,
vagy más szolgáltatáshoz irányítaná javaslatát írásban közli a megbízó felé)
-

egyéni és csoportos tanácsadás tartása, a közösségi szociális munka keretében
rehabilitációs, prevenciós, fejlesztő céllal problémamegoldó, önsegítő, stb.

csoportok szervezésében, irányításában, szakmai ellenőrzésében felkérésre részt
vehet
-

iskola- és pályaválasztási tanácsadás

-

szaktanácsokkal segíti az intézmény keretei közt működő esetmegbeszélő
csoportok munkáját, igény szerint esetmegbeszélést tart

2. A

Megbízott

a

megbízást

elfogadja,

amelyet

Kovácsné

Gregor

Márta

intézményvezető (Megbízó) utasításai szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően,
személyesen köteles teljesíteni. A kapott utasításoktól nem térhet el. Amennyiben
feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályozva van, haladéktalanul köteles
a Megbízót értesíteni.
3. A megbízás ellátása során a megbízott köteles a szakmai etikai kódex normáinak
megfelelően kezelni minden tudomására jutott információt és adatot.

4. A megbízás határozatlan idejű, 2019. 04.01. napján kezdődik.
5. A Megbízottat a megbízás teljesítéséért 6 000 Ft összegű óradíj illeti meg. A díjat a
Megbízó a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.
6. A megbízás teljesítésnek helye:

a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ

székhelye: 2651 Rétság Rákóczi út 34., illetve az intézmény ellátási területén lévő 25
községben az intézményvezető által egyeztetett időpontokban és helyen.

7. A Megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról a
Megbízót írásban tájékoztatni, a meghatározott dokumentumokon (Pszichológus
Javaslata, pszichológusi vélemény az eset zárásakor.)

8. E szerződés megkötéséhez diploma szükséges, melynek adatai:
T-25/2006 számú, ELTE PPK kiadója (Tanácsadó Szakpszichológus), 2006. 07. 07.

A létrejött jogviszonynak a 4. pontban foglaltaktól eltérő megszüntetése, továbbá a
szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkori rendelkezések, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
9. A késedelmes bejelentésből származó, esetleges jogalap nélkül felvett díjazást a
Megbízott köteles visszafizetni.
10. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező három példányban készült, melyet a
Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal erősítenek
meg.

Kelt: Rétság, 2019. 04. 01. napján

Kovácsné Gregor Márta
Megbízó

P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság
Megbízott
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Előfizetői szerződés módosításához kérem a Képviselő-testület engedélyét.
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ által használt vezetékes-, mobiltelefon és internethozzáférést a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A szolgáltatás havi előfizetési díja 15.765,- Ft. Tekintettel arra, hogy intézményünk szakmai létszáma kibővült, a rendelkezésre álló eszközeinket
bővíteni szeretnénk 5 előfizetést tartalmazó mobil flottára. A szolgáltatás havi előfizetési díja így
25.198,- Ft összegre változna.
Kedvező döntés esetén havi 9.433 Ft többletelőirányzat szükséges a 2019. évi költségvetésben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint az előfizetői
szerződés módosítását engedélyezni szíveskedjen.

Rétság, 2019. március 18.
Kovácsné Gregor Márta
intézményvezető

1 oldal a 3 oldalból

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központ Telekom szolgáltatásának módosítására vonatkozó megállapodás módosításának engedélyezése tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Telekom szolgáltatására vonatkozó megállapodás 5 előfizetésre a Magyar Telekom Nyrt-vel módosításra kerüljön.
A Képviselő-testület az előfizetés többletdíja fedezetére 2019. április 1. naptól havi 9.433 Ft
többletelőirányzatot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy az előterjesztés mellékleteként benyújtott ajánlat szerinti megállapodást aláírja.
Határidő: 2019. április
Felelős: Kovácsné Gregor Márta
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központ Telekom szolgáltatásának módosítására vonatkozó megállapodás módosításának engedélyezése tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Telekom szolgáltatására vonatkozó megállapodás módosítását.
Határidő: ---Felelős: Kovácsné Gregor Márta

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
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dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utóbbi jónéhány hónapban gondot okozott a jegyzőkönyvek határidőre történő elkészítése.
Adminisztrátor kolléganő munkába állását követően restanciákat dolgozott fel, más ügyviteli
feladatokat is ellát. Nagyobb mennyiségű tértivevényes levelek (adó határozatok kiküldése,
stb.) kiküldését követően szinte napokon keresztül ügyfeleket szolgál ki. Ugyanakkor a Nógrád
Megyei Kormányhivatal egyértelműen leírta, hogy a határidőre nem feltöltött jegyzőkönyvek
miatt bírságolni fog. A környező településekről több lehetőséget hallottunk. Van olyan közeli
település, ahol külsős személy megbízási szerződéssel készíti el a jegyzőkönyveket. Van olyan
település, ahol emlékeztető tartalmú jegyzőkönyvek születnek. Városunkban évtizedek óta elvárás, hogy a bizottsági és testületi jegyzőkönyvek részletesek legyenek. A napirendek száma
Rétságon jelentősen meghaladja a környékbeli testületi ülések napirendjeinek számát. A probléma megoldása érdekében kerestünk olyan vállalkozásokat, melyek jegyzőkönyvvezető rendszereket készítenek, üzemeltetnek. A piac szűkös. Számunkra nagyon fontos szempont volt,
hogy lássuk a szoftver működését.
Kettő vállalkozást találtunk, akik vállalták tesztek elkészítését.
1.) BELUX Csoport Kft. árajánlata
Tesztelés csak olyan formában vállalt, hogy elküldünk egy rövid hanganyagot (szinte egy hoszszabb mondat) és visszaküldi az elkészült jegyzőkönyvi részt. Nem láttuk, hogy mit írt le a
szoftver és mi volt a hangfelvétel alapján hozzáadott gépelési munka.
Árajánlatuk: alapdíj havi 10.000 Ft + áfa, havi 10 órás hanganyag elérése az adapdíjon belül.
Ezen felül óránként 1.500 Ft+áfa. Telepítési, oktatásiköltség 90.000 Ft + áfa + útiköltség. Technikai eszközök szükségesek, melyet megrendelés előtt szükséges a vállalkozással egyeztetni.
Vállalási ára:
2.) Globamax Zrt. ajánlata
A szoftvernek van technikai igénye. Lényege, minden képviselő elé kerül egy mikrofon. Amikor
a képviselő megkapja a szót bekapcsolja saját mikrofonját. Ekkor a mikrofon csak magát a hozzászólást veszi, az egyéb hangokat nem. A jegyzőkönyvbe azonnal bekerül a hozzászóló képviselő neve a mikrofonos azonosítás segítségével.
A vállalkozás képviselője vállalta a helyszíni tesztelést. Próbajegyzőkönyv készült a februári
testületi ülés anyagából. Egyedi mikrofon hiányában leírásra kerültek a hozzászólón kívüli megjegyzések is.
Ezt követően egy más település ülés hanganyagát hallgattuk, miközben készült a jegyzőkönyv.
A hozzászólásokban elhangzottak számadatok is, tökéletesen leírta a program. A program készítője elmondta, volt már olyan ülés, hogy a tanácskozás lezárást követően alá lehetett írni a
1 oldal a 3 oldalból
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jegyzőkönyvet. Átolvasva a rétsági anyagot, szükségesnek látom a jegyzőkönyv egyszeri átolvasását.
Árajánlatuk:
1.) Lehetőségek
A.) Technikai eszköz egyösszegű megvásárlás mellett 716.164 Ft + áfa, bruttó 909.528 Ft.
Az eszköz bárhol összerakható. Szoftverhasználati díj 30.000 Ft + áfa/hó.
B.) Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) megrendelése esetén
B.a) 24 havi futamidőre induló díj 358.082 Ft + áfa (454.764 Ft bruttó) + 24 hó x 38.396
Ft = 921.504 Ft, teljes futamidő költsége 1.376.268 Ft. A teljes költség egy hónapra vetítve 57.345 Ft.
B.b) 36 havi futamidőre induló díj 358.082 Ft + áfa (454.764 Ft bruttó) + 36 hó x 32.076
Ft = 1.154.736 Ft, teljes futamidő költsége 1.609.500 Ft. A teljes költség egy hónapra
vetítve 44.708 Ft.
A B lehetőségek esetében az eszközök a futamidő végén átkerülnek az önkormányzat
tulajdonába. Továbbá valamennyi javítási és karbantartási költség a vállalkozót terheli.
További lehetőség, hogy új mikrofonok beszerzését követően a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár technikusa valamennyi ülésen részt vesz és kezeli a hangpultot.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

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

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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.”
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4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzőkönyvvezető rendszer
bevezetéséről készült előterjesztést.
A Képviselő-testület …………………………………. Kft. ………………………. Ft-os árajánlatát
fogadja el.
A rendszer költségét a 2019. évi költségvetésben biztosítani szükséges. A többlelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
A szolgáltatásról szerződés-tervezetet kell kérni.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzőkönyvvezető rendszer
bevezetéséről készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem kíván jegyzőkönyvvezető rendszert bevezetni.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Globalspeech Minutes
beszélőfüggetlen, jegyzőkönyv leíró szoftver
 önkormányzati testületi ülések
 rendőrségi jegyzőkönyvek
 ügyészségi hanganyagok
 bírósági tárgyalások
 tanúmeghallgatás
szó szerinti leírása, jegyzőkönyvezése; közel valós
időben, vagy hangfelvételről (*)
Beszélőfüggetlen, élőbeszédet felismerő szótárunk jelenleg közel egymillió magyar szót, kifejezést, illetve
köznyelvben használatos neveket tartalmaz, de a beszédfelismerő rendszer egyedileg is bővíthető tetszőleges
szakmai szószedettel – lehetséges egyedi leiratozásokat különböző szótárbővítések alkalmazásával elindítani.
A beszédfelismerő rendszer képes csatornánként 6 beszélő személyt megkülönböztetni, és a leiratozást ezek
feltüntetésével elvégezni (*). Több beszélő esetén a leiratozásnál megadható, vagy automatikusan is
detektálható a beszélő személyek száma – de indítható megkülönböztetés nélküli leiratozás is.
A beszédfelismerés integrálható Windows, Android, IOS, vagy Linux alkalmazásokba, böngészőben futó webes
alkalmazásokba, vagy vastag-kliens megoldásba. A szerveroldal cégünk által biztosított felhőszolgáltatásként
érhető el, megfelelő körülmények teljesülése esetén zárt helyi hálózatba is telepíthető.
Windows operációs rendszeren elérhető Globalspeech Minutes alkalmazásunk, melyben munkalista kezelésével
vezérelhető mentett hanganyagok kötegelt leiratozása. A Globalspeech Minutes egy Microsoft Word
kompatibilis, teljes értékű szövegszerkesztő alkalmazás is; a felismert szöveg javítható és menthető benne doc,
docx, rtf, html, vagy pdf formátumban.
A Globalspeech Minutes beszédfelismerő rendszer használatának a díjazása perc alapú; 2 éves hűségidővel.
Rendszerkövetelmények:



Szerver oldal: párhuzamos munkamenetekként 2 processzormag, és 2GB RAM memória. Támogatott
operációs rendszer Windows Server 2012 – 2016.
Kliens oldal: az alkalmazott operációs rendszernek megfelelő, korszerű számítógép; Windows kliens
esetén Windows 7, vagy Windows 10 operációs rendszer; ajánlott Core i5 processzoros konfiguráció, 8GB
RAM memóriával.

*: a minél pontosabb leiratozás feltétele a jó minőségű, tiszta hangfelvétel használata. Ajánlott nagy érzékenységű mikrofonnal
rögzített, 8Khz, mono, tömörítetlen felvételeket használni.
Bővebb információ:

BELUX Csoport Kft.
H-1138 Budapest, Váci út 141, Danubius Irodaház, IV. emelet
Telefon: +36-01-614-7914
E-mail: iroda@belux.hu Web: www.belux.hu
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Ajánlat
Ajánlattevő: Globomax Zrt.
Ajánlat tárgya: MikroText
Ajánlat sorszáma: GLOBA/19/03/0014v2

Németh István
nemeth.istvan@globomax.hu
+36-30-998-3699
2019.03.20
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Tisztelt Jegyzőhelyettes Asszony!

Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte Cégünket!
És köszönöm, hogy fogadott Hivatalában, örömömre szolgált, hogy megismerhettem Önt
és munkatársait.
A tárgyalás alkalmával bemutattam MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatásunkat és a
MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszert. Ez utóbbira azért
lehet szükség a leíró szolgáltatás mellé, hogy egy korrekt adatokkal rendelkező
jegyzőkönyv vázat produkáljon, ami egy nagyon jó kiegészítője a MikroText által készített
leiratnak. A két szoftverrel együttesen lehet előállítani a teljes értékű jegyzőkönyvet.
Ajánlatunk tehát a következő:

MikroVoks konferencia Rendszer

909 528 Ft

(716 164 Ft + ÁFA)

Az ajánlott rendszer műszaki tartalma a következő:

MikroVoks 7 konferencia szoftver
9 db konferencia- szavazópult
Vezérlő egység és vezérlő számítógép
Fém tároló- és hordozó táska a szavazópultoknak
Lábpedál és fejhallgató a jegyzőkönyv leírásához
Az összes szükséges szerelési anyag, vezeték,
csatlakozó
Munkadíj és útiköltség
Oktatás és műszaki felügyelet az első ülésen

Egyéb információk és opciók:
A rendszer minimális kiépítéssel lett számolva, ami a MikroText jegyzőkönyv leíró
szolgáltatás

igénybe

vételéhez

maradéktalanul

megfelel.

A

későbbiekben

kibővíthető egy teljes értékű jegyzőkönyvező- szavazórendszerré.
A vezérlő számítógép hordozható kivitelű, a kibővített rendszer futtatására alkalmas
paraméterekkel.
Core i3 CPU
8 Gb RAM
500 Gb HDD
3 db videó kimenet
Windows 10 64 bit Home
A teljes rendszer 2 db táskában hordozható és maximum fél óra alatt bárhol
összeállítható.
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Teljes Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) ajánlat

Futamidő

Nettó induló díj

24 hónap

358 082 Ft

36 hónap

358 082 Ft

Bruttó induló

Nettó havidíj

Bruttó havidíj

454 764 Ft

30 233 Ft

38 396 Ft

454 764 Ft

25 256 Ft

32 076 Ft

díj

A futamidő végén az eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek
A futamidő alatt minden javítási- és karbantartási költség a Globomax Zrt.-t terheli!

A szolgáltatáscsomag a következőket tartalmazza:

A komplett MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszer
szoftverei, eszközei, a telepítés minden költsége
Kiterjesztett garancia a teljes futamidőre
Meghibásodás esetén soron kívüli, díjtalan hibaelhárítás.
Szoftveres hiba esetén hibaelhárítás távoli eléréssel (TeamViewer)
Amennyiben a hiba jellege helyszíni hibaelhárítást igényel, 8:00-ig tett
bejelentést követően aznap, 8:00 után másnap reggeli hibaelhárítás.
Kisebb eszköz meghibásodása esetén postai úton eljutattott eszköz javítása
és visszajuttatása
A hibaelhárítás esetén díjtalan munkavégzés és cserealkatrészek
Adminisztrált, nyomon követhető munkavégzés
Évi

egy

alkalommal

a

megrendelő

igényeihez

igazodva

díjtalan

helyszíni

átvizsgálás, szükség esetén műszeres bemérés, rendszerbeállítások ellenőrzése,
javítás, szükség esetén csere.
Díjtalan konzultáció bővítések, átépítések tervezéséhez
Verziószámon belül díjtalan szoftverkövetés
Verziószám váltás esetén 50% kedvezmény az új szoftver árából
Új termékcsoportba tartozó termék vásárlása esetén 10% kedvezmény a termék,
20% kedvezmény a szoftver és 25% az ismétlő oktatás árából
Megrendelő

kérésére

frissítő

oktatás

a

rendszer

kezeléséből,

a

helyszíni

karbantartás alkalmával
Rendszeres tájékoztató új termémekekről és szoftverekről hírlevélben
Rendszeres bemutató új termékekről és szoftverekről a Globomax Zrt. telephelyén
Állandó rendelkezésre állás munkaidőben, díjtalan segítségnyújtás e-mailen és
telefonon, help-desk szolgáltatás
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MikroText Jegyzőkönyvleíró szolgáltatás

MikroText "M" díjcsomag

(30 000 Ft+Áfa/hónap)

38 100 Ft/hónap

A MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás megalkotásánál két szempontot vettünk
figyelembe.
MirkoVoks szoftverrel készített hangalapú jegyzőkönyvet minél pontosabban és
minél gyorsabban írott formában bocsáthassok Ügyfeleink rendelkezésére.
A rögzített hanganyag és a leírt szöveg azonnali ellenőrzése a minél pontosabb
értelmezés érdekében.
A szolgáltatás főbb tulajdonságai a következők:
Amennyiben a MikroVoks rendszer TÜSZ konstrukcióban kerül megrendelésre, a
listaárhoz képest 5 000 Ft+Áfa/hó kedvezményt biztosítunk.
Havi 15 óra hanganyag leírása (+10% toleranciával) A felhasználási mennyiség
túllépése esetén az adott hónapra a MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás "L"
díjcsomagját számlázzuk (50 000 Ft+Áfa/hónap)
Felhő alapú szolgáltatás a Globomax Zrt. saját tulajdonú szerverén
> 1 000 000 szavas szótár, egyedi szókészletek felvételének lehetősége
Öntanuló funkció a szoftver saját WEB-es felületén
Alapszintű formázások a szoftver saját WEB-es felületén
Bármely általánosságban használt szövegszerkesztő szoftver által szerkeszthető
formátumú írott anyag

Az ajánlat érvényessége: 2019. április 30.
Teljesítés: A megrendeléstől számított 4 hét, előteljesítés lehetséges
Fizetés: Átutalás 15 napos határidővel
Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése, vagy kérése
merülne fel, kérem forduljon hozzám bizalommal!
A Globomax Zrt. kizárólag minőségi alkatrészekből összeállított, minőségi munkával
kivitelezett terméket ad át Ügyfeleinek. Ennek a hitvallásnak az érdekében a Globomax
Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy előre nem látható körülmény miatt
az ajánlatban szereplő eszközök típusán változtatni kell, annak többletköltségét az ajánlat
végösszegében érvényesítse. A típus változtatás ténye kizárólag szakmailag alátámasztva,
Megbízó döntéshozó munkatársának jóváhagyásával történhet.

Budapest, 2019.03.20

Tisztelettel:

Németh István
Területi értékesítési vezető
+36-30-998-3699

BELUX
Beszédfelismerő Rendszerek
_________________________________________________________________________________

Előzetes árajánlat
Az árajánlat címzettje:

Az árajánlat adó adatai:

Polgármesteri Hivatal Rétság
Dr. Varga Tibor

BELUX Csoport Kft.
Benes-Lukács Eszter ügyvezető igazgató

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

1138 Budapest, Váci út 141.
adószám: 13504243-2-41

Kapcsolattartó neve:
Busainé Terman Viktória
telefonszám: +36 (30) 321-1885
e-mail: admin@retsag.hu

Kapcsolattartó neve: Benes Edvárd
telefonszám: +36 (30) 692-4599
e-mail: edvard.benes@belux.hu

Az árajánlat tárgya:
Beszélő független beszédleíró jegyzőkönyvvezető szoftver – Globalspeech Minutes
Termékleírás:
A Globalspeech Minutes beszélőfüggetlen beszédleíró jegyzőkönyvvezető szoftver részletes
termékleírását az Árajánlathoz tartozó csatolt tájékoztató tartalmazza. A szoftver a számára
megküldött hanganyagot írott formában továbbítja Önnek, amelyet javítás, formázás után
Ön véglegesít.
A Globalspeech Minutes előnyei:
 gyors: testületi ülések, jegyzőkönyvek, tárgyalások összefoglalójának elkészítése
 pontos: akár 90%-os beszéd-felismerési arány
 hatékony: erőforrást szabadít fel, a feladatok hatékonyabb koordinálása, elosztása
 hangfüggetlen: megkülönbözteti és elkülöníti a beszélő hangokat
A szoftver működéséhez megfelelő mikrofonrendszer szükséges, ezért megrendelés előtt a
technikai paraméterek egyeztetése céljából kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Ár:





Globalspeech Minutes szoftverünket 2 éves előfizetéssel, 10.000 Ft + ÁFA havi díjjal
tudjuk biztosítani. A díj havi 10 óra hanganyag ingyenes leiratozását tartalmazza.
Amennyiben ennél többet szeretnének leiratozni, óránként 1.500 Ft + ÁFA áron tudják
megtenni perc alapú számlázással.
Telepítési, üzembehelyezési és oktatási költség: 90.000 Ft + ÁFA
Útiköltség: 70 Ft + ÁFA/km (a BELUX Csoport Kft. székhelyétől számított távolság)

Előzetes árajánlat érvényessége:
Az előzetes árajánlat a kibocsátástól számított 30 napig érvényes.
Budapest, 2019. február 14.
Benes – Lukács Eszter, ügyvezető
BELUX Csoport Kft.
BELUX Csoport Kft. 1138 Budapest, Váci út 141.
E-mail:iroda@belux.hu; Web:www.belux.hu

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
GDPR bevezetésére adatvédelmi tisztviselő tevékenységre érkezett árajánlatok elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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!
2018. május 25-én életbe lépett a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU
általános adatvédelmi rendelete. A hatóságok keményen, az eddigiek többszörösével szankcionálhatják majd a személyes adatok helytelen kezelését (az éves árbevétel 4%-ig, maximum
20.000.000 EUR-ig), akiknek az adatait kezeljük, pedig tömegesen perelhetnek.
Folyamatosan érkeztek tájékoztatók, ajánlatok a GDPR bevezetésére. Négy vállalkozástól kértünk részletesebb ajánlatot. Az ajánlatkérést kiterjesztettük az intézményekre is, hiszen nekik is
gondot okoz e törvényi kötelezettség végrehajtása.
Kérésünkre két ajánlat teljes részletezettséggel érkezett, kettő csupán díjtételeket tartalmaz
(feltűnő hasonlóságok mellett). A két tételesen kidolgozott ajánlat más-más konstrukciót tartalmaz. Az összehasonlítás érdekében a számításokat mellékelem.
A Webbiztonság Kft. munkatársával telefonos egyeztetés is történt, az önkormányzathoz tartozó
intézmények száma alapján készítették az árajánlatot. Vállalták, hogy a havi számlákat intézményenként állítanák ki.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint:

1 oldal a 2 oldalból

GDPR bevezetésére adatvédelmi tisztviselő tevékenységre érkezett árajánlatok elbírálása

2019. 03.29 -i Kt. ülésre

„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
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GDPR bevezetésére adatvédelmi tisztviselő tevékenységre érkezett árajánlatok elbírálása tárgyban készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a …………………………….. árajánlatát fogadja el. A vállalkozástól szerződés-tervezetet kell kérni a szolgáltatásra.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

2

Avtinet Szolgáltató Kft.

Település lélekszám
1501‐3000 fő
12 hó
évek
Időszak nettó díja
Időszak bruttó díja
5 éves bekerülési ktg.

Hűségidő alatti havidíj
1 év
2 év
3 év
4 év
5 év
86 208 Ft
82 616 Ft
79 024 Ft
75 432 Ft
71 840 Ft
1 034 496 Ft 991 392 Ft 948 288 Ft 905 184 Ft 862 080 Ft
1
2
3
4
5
1 034 496 Ft 1 982 784 Ft 2 844 864 Ft 3 620 736 Ft 4 310 400 Ft
1 778 000 Ft 1 313 810 Ft 2 518 136 Ft 3 612 977 Ft 4 598 335 Ft 5 474 208 Ft
7 252 208 Ft

Első részlet
1 400 000 Ft

Avtinet Szolgáltató Kft.

Település lélekszám
1501‐3000 fő
12 hó
évek
Időszak nettó díja
Időszak bruttó díja
5 éves bekerülési ktg.

Első részlet
140 000 Ft

1 év
202 875 Ft
2 434 500 Ft
1
2 434 500 Ft
177 800 Ft 3 091 815 Ft
7 429 983 Ft

Hűségidő alatti havidíj
2 év
3 év
4 év
5 év
95 173 Ft
140 949 Ft 117 913 Ft 104 599 Ft
1 691 388 Ft 1 414 956 Ft 1 255 188 Ft 1 142 076 Ft
2
3
4
5
3 382 776 Ft 4 244 868 Ft 5 020 752 Ft 5 710 380 Ft
4 296 126 Ft 5 390 982 Ft 6 376 355 Ft 7 252 183 Ft

Web Biztonság Informatikai Kft.

Intézmények felmé‐
rése alapján
12 hó
évek
Időszak nettó díja
Időszak bruttó díja
5 éves bekerülési ktg.

GDPR
500 000 Ft

635 000 Ft
4 445 000 Ft

1 év
50 000 Ft
600 000 Ft
1
600 000 Ft
762 000 Ft

Hűségidő alatti havidíj
2 év
3 év
4 év
5 év
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft
2
3
4
5
1 200 000 Ft 1 800 000 Ft 2 400 000 Ft 3 000 000 Ft
1 524 000 Ft 2 286 000 Ft 3 048 000 Ft 3 810 000 Ft

AJÁNLATA
Fodor Rita részére!

Rétsági Önkormányzat
GDPR bevezetés
Felkészítő tevékenység a szervezet GDPR (General Data
Protection Regulation – Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti
megfelelésének kialakítására

Készítette: Tamás Bence ügyvezető

Web Biztonság Informatika Kft.
Az informatikai védelem szakértője

2019. február 26.
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1.

Web Biztonság Informatika Kft. ajánlata

Bevezető:
Készen állunk-e a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU általános adatvédelmi
rendeletnek megfelelésre? Egyetlen hiba, s a hatóságok keményen, az eddigiek többszörösével
szankcionálhatnak, akiknek az adatait kezeljük, pedig tömegesen perelhetnek
(„Legfeljebb 20 millió euró összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az
előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeggel kell sújtani
(a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni)”).
A GDPR-ral minden vállalkozásnak, szervnek vagy szervezetnek (továbbiakban szervezet)
foglalkoznia kell, akinek legalább egy munkavállalója, vagy legalább egy ügyfele van. A
szervezeteknek nagyon sok adattal van dolguk, gondoljunk csak az ügyfelekről készített listákra,
de ide sorolható a munkavállalók különféle adatai is, vagy akár a felvételizők önéletrajzai, amiket
őrzünk. Tehát mindenkinek, aki Magyarország területén személyes adatokat kezel, függetlenül az
alkalmazott technológiától, vagy épp az adatbázis nagyságától.
Melyek a GDPR főbb elvei?
A GDPR hat elv köré épül fel:
• Az átláthatóság előírása a személyes adatok kezelésével és használatával kapcsolatban.
• A személyes adatok kezelésének korlátozása meghatározott, jogszerű célokra.
• A személyes adatok gyűjtésének és tárolásának korlátozása a tervezett célokra.
• A természetes személyek számára lehetőség biztosítása személyes adataik helyesbítésére vagy
törlésének
kérésére.
• A személyazonosításra alkalmas adatok tárolásának korlátozása a tervezett cél eléréséhez
szükséges időre.
• A személyes adatok a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával történő védelmének
biztosítása.
Mik az elsődleges feladataink a GDPR-rel kapcsolatban?
Fel kell térképeznünk a személyes adatokat, át kell néznünk az adatbázisainkat, az informatikai
hátteret, adatbiztonsági rendszereinket! El kell készíteni a szükséges alapdokumentumokat. Meg
kell tennünk mindent a papír és elektronikus alapú dokumentumainkban szereplő adatok
biztonságba helyezése és megfelelő kezelése érdekében. Ezek pl. a weboldalunk, hírleveleink,
adatbázisaink, social media felületeink, feljegyzéseink vagy adatgyűjtéseink.
Felül kell vizsgálni és szabályoznunk kell többek között az adatgyűjtés, adattárolás, adattovábbítás
területét az új adatvédelmi szabályok fényében. Ez rengeteg adminisztratív feladattal jár majd. Fel
kell mérni a különféle területeket, a szabályzást megfelelővé kell tenni, majd folyamatosan
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ellenőrizni kell, hogy minden az aktuális adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik-e. A GDPR
egy teljesen új szemléletet igényel, és a szervezeteknek új adatvédelmi és adatbiztonsági
stratégiát kell kialakítaniuk.
Pontosan dokumentálni kell az adatkezelési folyamatokat, le kell írni az adat történetét, jelenét és
jövőjét. Rögzíteni kell, hogy miért, milyen célból gyűjtöttük az adatokat, meddig tároljuk őket, ki
tud hozzájuk férni. Nem csak dokumentálni kell az adatokat, hanem a jogszabálynak megfelelően
kezelni is (védeni, rendelkezésre bocsátani, törölni, stb.) kell őket, ezzel jogszerűvé téve a
folyamatokat.
Első lépésként adatvagyon felmérést és szükség szerint hatásvizsgálatot kell végezni. El kell érni,
hogy csak olyan adatokat kezeljenek a szervezetek, amelyekre tényleg szükségük van, és az
adatokhoz csak a jogosultaknak szabad hozzáférnie. Szükség van arra is, hogy felmérjék a
hiányosságokat és az adatvédelmi kockázatokat. (Ezzel érdemes lehet szakembert megbízni,
adatvédelmi és információbiztonsági szakértőt.) Mindezt lezárva, szabályozni kell egy adatvédelmi
és információbiztonsági szabályzatban a vonatkozó elvárások teljesülését.
Érdemes lesz a szervezeteknek ugyanakkor belső adatvédelmi szakembert is alkalmazniuk. Nagy
tömegű személyes adatkezelést végző szervezeteknél kötelezően ki kell nevezni adatvédelmi
tisztviselőt is, aki felelős lesz az adatbiztonság megerősítéséért, az érintettek jogérvényesítésének
segítéséért.
Fontos

továbbá,

hogy

az

adatvédelmet

az

információbiztonsággal

(biztonsági

felmérések,

szabályozás, incidenskezelés, oktatás, stb.) együttesen kezeljük, hiszen itt nem egyszeri
szabályozásról van szó, hanem egy folyamatról, mivel folyamatosan biztosítani kell tudni az adatok
megfelelő kezelését. A megfelelő adatbiztonság és adatkezelés érdekében meg kell tenniük a
szükséges fizikai és szervezési lépéseket, ellenőrizhető módon.
Ajánlatunk két részből áll, GDPR ajánlatból és adatvédelmi tisztviselő biztosításából.
GDPR ajánlat
Munkánk során az alábbi tevékenységeket végezzük:
–

Az

adatkezelési

tevékenységek

nyilvántartása,

adatvagyonleltár/adattérkép

készítése,

a

szervezet alkalmazottainak bevonásával
– Felmérés, elemzés: a GDPR alkalmazásához GAP elemzés
– Személyes adatok felmérése a rossz adatkezelési gyakorlatot feltárása
– A jogszerűségek ellenőrzése
– Hatásvizsgálat szükségességének feltárása
– Intézkedési akcióterv
– Adatvédelmi szabályzat elkészítése
– Adatvédelmi tájékoztató elkészítése
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– Tanácsadás
További részleteket a weboldalunkon olvashat: http://webteszt.com/gdpr
Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása
Adatvédelmi tisztviselőt biztosítunk elsősorban távmunkában a részükre, és a szükséges éves
feladatokat elvégezzük az alábbiak szerint:
– Folyamatos után követés: informatikai és adatvédelmi szakértői segítség, ügyfélpanaszok
kivizsgálása
– Tájékoztatás és szakmai tanácsadás az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére kötelezettségeikkel kapcsolatban
– Ellenőrzi, jelzi a GDPR rendeletnek, valamint a vonatkozó hazai adatvédelmi rendelkezések
változásait, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével
kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési
műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó
auditokat
– Az adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót évente aktualizálja
– Az adatvagyonleltárt évente aktualizálja, a szervezet alkalmazottainak bevonásával
– Együttműködik a felügyeleti hatósággal
– Segítséget nyújt az esetleged adatvédelmi incidensek kivizsgálásában
– Szükség esetén évenkénti egyszeri oktatás megtartása
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Ajánlatunk:
I.

GDPR ajánlat

Előzetes felmérésünk, és a rendelkezésünkre álló információk alapján az alábbi ajánlatot tesszük.
Ajánlatunk tartalmazza a Rétsági Önkormányzat mellett az intézményeikre vonatkozó
munkavégzést is (Rétsági Polgármesteri Hivatal; Védőnői Szolgálat; Városi Művelődési
Központ és Könyvtár; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; Rétsági
Fogorvosi szolgálat; Rétsági Óvoda)
Felkészítő tevékenység a szervezet GDPR (General Data Protection Regulation – Általános
Adatvédelmi Rendelet) szerinti megfelelésének kialakítására díja a GDPR ajánlat résznél szereplők
alapján: (az ár 40 munkaórát és 1 db kiszállás díját tartalmazza 50%-os kedvezménnyel):
Ajánlati ár:

500.000 Ft + ÁFA

II. Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása
Ajánlatunk tartalmazza a Rétsági Önkormányzat mellett az intézményeikre vonatkozó
munkavégzést is (Rétsági Polgármesteri Hivatal; Védőnői Szolgálat; Városi Művelődési
Központ és Könyvtár; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; Rétsági
Fogorvosi szolgálat; Rétsági Óvoda)
Az Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása résznél szereplő feladatok alapján az adatvédelmi
tisztviselő biztosításának díja (az ár évi 40 munkaórát és 1 db kiszállás díját tartalmazza 40%-os
kedvezménnyel):
Ajánlati ár:

50.000 Ft + ÁFA / hó

Az ajánlatunk 2019. 03. 31-ig érvényes.
Az ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Árajánlatunk kizárólag együttes megrendelés esetén érvényes.
A

Web

Biztonság

Informatika

Kft.

a

munkája

végzésével

kapcsolatban

felelősségbiztosítással rendelkezik.
Az ajánlat egyénre szabott, így az ajánlatot, az ajánlat tartalmát vagy akár az ajánlat tartalmának
bármely részét harmadik fél számára kiadni szigorúan TILOS.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy a megrendelést (kapacitás hiányában) visszautasítsa, erről a
megrendelőt írásban vagy e-mailben értesítjük. Befogadott megrendelésnek az általunk aláírt
szerződés minősül.
Igényeljen tőlünk szerződéstervezetet!
Amennyiben ajánlatunk elnyerte a tetszését, jelezze felénk érdeklődését telefonon, vagy e-mailen,
és küldjük a szerződéstervezetünket. Informatikabiztonsági szerződéstervezetünk tartalmazza
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vállalásainkat és a munka pontos menetét. Szerződéstervezetünk igénylése nem jár megrendelési
kötelezettséggel!
"A 2013. évi L. törvénynek való megfeleléshez a Web Biztonság Informatika Kft. szolgáltatását
választottuk. Mind szakmailag, mind a hozzáállásuk tekintetében elégedettek voltunk a nálunk
végzett munkájukkal. "
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vecsési Polgármesteri Hivatal

Miért válassza a Web Biztonság Informatika Kft. informatikabiztonsági szolgáltatását?
A legjobb ár-érték arányú munka a piacon
Több mint 120 önkormányzati referencia
Az egész ország területén dolgozunk
Referenciáink között a legkisebb néhány fős hivataloktól a legnagyobbakig minden megtalálható
Folyamatos konzultáció a NEIH munkatársaival
Kockázatelemzés és szabályzatkészítés
Tanácsadás
Minőségi és igényes munka
Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a megbízóval
Szakértői munka egyéb informatikabiztonsági területeken is (etikus hackelés, belső auditok, ISO
27001 bevezetés, stb.)
Jól képzett szakemberek
„Jót jó áron, egy jó szolgáltatótól.”
Vincze Jánosné jegyző, Szanki Polgármesteri Hivatal
További részleteket és véleményeket a weboldalunkon olvashat: http://webteszt.com/biztonsag
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Web Biztonság Informatika Kft. bemutatása

1.

A cég elnevezése:

Web Biztonság Informatika Kft.

A cég székhelye:

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1

Adószáma:

24261175-2-04

Telefonszáma:

(+36) 70 236 23 01

E-mail címe:

info@webteszt.com

Önkormányzati referenciáink (részletek referenciáink közül):
o Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatal
o Békéscsabai Polgármesteri Hivatal
o Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
o Budapesti VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
o Budapesti XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
o Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
o Gödi Polgármesteri Hivatal
o Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal
o Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
o Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
o Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal
o Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal
o Rétsági Önkormányzat
o Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
o Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
o Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
o Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal
o Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Forduljon hozzánk bizalommal!

2019. február 26.
Tisztelettel:
Tamás Bence Bertalan
Ügyvezető
Web Biztonság Informatika Kft.
(+36) 70 236 23 01
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Ajánlattevő adatai:

Ajániattevő neve:

LAVA trend kft.

Ajánlattevő címe (székhelye) :

215i. Fót Rév u. 5.

2.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve:

3.

a ?

Rétsági Önkormányzat

Az ajánlat tárgya:

Az önkormányzat és intézményei{Rétsági Polgármesteri Hivatal; VédőnőiSzclgálat; Városi Művelődési
Központ és Könyvtár; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; Rétsági
Fogorvosi szoigálat; Rétsági Óvoda} részéreGDPR felkészítésés Adatvédeimi tisztviselő szoigáltatás
nyújtása.

4. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Megnevezés
GDPR felkészítés
Adatvédelmi tisztviselő
(DPo)

Nettó ár {Ft}
9oo.ooo Ft
75.000 Ft I hó

Ápn {rt}

Bruttó ár

243.oo0 Ft

1.143.oo0 Ft

20.250 Ft / hó

95.250 Ft

{Ft}

l

hó

Az ajánlattételi kötöttség 30 nap, az ajánlat benyújtástól számítva.
Kelt: Budapest,20].9.
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása 2019. évi patkányirtásra
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2019. évben is megrendeli a patkányirtást. Az árajánlatot és szerződés-tervezetet kibővített területre kellett kérnünk, mely a teljes város területét lefedi
és a visszaellenőrzést is tartalmazza. A költségvetési rendelet tárgyalásakor az árajánlat elfogadásra került, a fedezetet a 2019. évi költségvetés tartalmazza.
A szolgáltatás elvégzése előtt a vállalkozás értesítést küld. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
feladata a kisállatok védelmében a hirdetmények elhelyezése. Az elmúlt években korrekt, jól
működő kapcsolat alakult ki a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. és munkatársaim között.
A szolgáltató munkáját eredményesen végezte.
A Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. a szerződés-tervezetét megküldte, melynek jóváhagyását kérem.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

előző években végzett rágcsálóirtások
2019. évi költségvetés tárgyalása, árajánlat alapján fedezet jóváhagyása

1 oldal a 2 oldalból

Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása 2019. évi patkányirtásra

2019. 03.29 -i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft-vel kötendő, a 2019. évre, a város teljes területére szóló keretszerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
A szolgáltatás ellenértéke a 2019. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: szerződés szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. (1107 Budapest, Szállás u. 6.,
banksz.: MKB Bank Zrt. - 10300002-10548189-49020016, adószám: 235354172-42, telefon: 06-1/432-0412; 06-1/432-0400; fax: 06-1/432-0401), a
továbbiakban: Vállalkozó,
másrészről a
Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.; banksz.:
11741031-15451615 adószám: 157355492-2-12
telefon: 06-35/350-630; 06-35/550-100; fax: 06-35/350-712), a továbbiakban:
Megrendelő között az alábbi feltételek szerint:
1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a saját tapasztalatai, valamint a
legkorszerűbb irtószerek és eljárások alkalmazásával elvállalja Rétság
város teljes közigazgatási területéhez tartozó belterületi, lakott részén a
közterületek arra alkalmas területein -különös tekintettel a Jenői-patak
településen átfolyó szakaszainál- patkányok tavaszi és őszi preventív
jellegű irtását évente kétszer, valamint a lakosok által fertőzöttnek vélt és
kizárólag az Önkormányzathoz bejelentett, összegyűjtött közterületi címek
kezelését évente négyszer.
2. A szerződés teljesítésének menete:
Vállalkozó a tavaszi és őszi preventív irtások időpontját közli
Megrendelővel, mely munka során a frekventált, patkány előfordulás
szempontjából kritikusabb közterületi részeket irtószerrel látja el. A
kihelyezett irtószert 10-14 nap elteltével visszaellenőrzi és patkányok által
elfogyasztott irtószert pótolja. Tevékenységét dokumentálja. Az
önkormányzathoz
bejelentett,
összegyűjtött
közterületi
címeket
negyedévente felkeresi és azokat irtószerrel kezeli egyszer, valamint
visszaellenőrzi 10-14 nap elteltével. Tevékenységét dokumentálja. A
szerződés végén kártevőirtási térképet készít, melyen feltünteti mindazon
helyeket, ahol a szerződés hatálya alatt rágcsálóirtószer kihelyezésére volt
szükség. Az elvégzett munkáról deratizációs adatlapot illetve teljesítési
igazolást vesz fel, melyet Megrendelő kapcsolattartójával leigazol. Az ily
módon felvett dokumentáció a számla mellékletét képezi.
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2. A szerződés időtartama:
Ez a vállalkozási szerződés szabályszerű aláírása után 2019. április 1-től
2020. március 31-ig, illetve az utolsó visszaellenőrzés napjáig érvényes.
3. A Vállalkozó kötelezettségei:
• Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés 1. pontjában leírt
területen, a terület adottságai alapján felszíni és/vagy
csatornakezelést, patkányirtást végez. Az irtást évente kétszer
(tavasszal és ősszel) preventív jelleggel teszi meg. Ezen felül a
negyedévente összegyűjtött közterületi észleléseket kezeli. A
kezelést követően a szerződés hatálya alatt 14 nap elteltével további
egy alkalommal kontrollvizsgálatot végez.
• Vállalkozó garantálja a korszerű, hatékony és környezetre nézve
nem toxikus irtószerek alkalmazását, azok biztonságos elhelyezését.
• Vállalkozó a munkákat teljeskörű szakmai felelősséggel végzi.
• Vállalkozó gondoskodik arról, hogy az emberre és háziállatra
egyaránt veszélyes patkányirtó szer illetéktelen felhasználás
Vállalkozó távollétében nem kívánt mérgeződés ne következzen be.
• Illetéktelen felhasználásból bekövetkezett mérgeződésért a
Vállalkozó felelősséget nem vállal.
• A Vállalkozó a védekezésbe bevont területeken végzett munkákról
külön nyilvántartást vezet. A kezelésekről deratizációs adatlapot és
teljesítési igazolást vesz fel, melyen rögzíti a kezelések időpontját,
illetve a kihelyezett irtószer típusát, mennyiségét.
• Vállalkozó a szerződés végén kártevőirtási térképet készít, melyen
az elmúlt évben kezelt területeket jelzi.
4. A Megrendelő kötelezettségei:
A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtást kellően előkészíti és
annak végzésében a Vállalkozó-t segíti. E kötelezettségének megfelelően
Megrendelő vállalja, hogy:
• a kezelés időpontjáról minden érintett személyt időben értesít,
• biztosítja, hogy az irtás minden szükséges helyen (területen)
elvégezhető legyen,
• biztosítja, hogy Vállalkozó által használt szerek Balesetvédelmi
tájékoztatójában foglaltakról az érintettek időben értesüljenek.
• A közterületekre irányuló lakossági bejelentéseket nyilvántartja és
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meghatározza a további esetleges kezelések helyszíneit. A
bejelentések címlistáját Vállalkozó részére átadja.
Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtási munkáért a szerződésben
meghatározott összeget az abban előírt módon megfizeti.
5. Együttműködési kötelezettség:
Szerződő felek a szerződéssel elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen
együttműködnek és haladéktalanul értesítik egymást minden olyan
körülményről, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti vagy gátolja.
Ennek megfelelően a Megrendelő által megbízott SALGAI GYÖRGY
nevű képviselője (Tel.: 70/708-4520) a Vállalkozó rendelkezésére áll a
kezelések alkalmával.
Ezt követően a folyamatos védekezés során, Vállalkozó alkalmazottainak
távollétében állandóan figyelemmel kíséri a kezelések alatt álló területet, és
ha ott nagyobb mérvű patkányfertőzöttséget észlel, erről haladéktalanul
értesíti a Vállalkozó-t.
6. Díj és elszámolás:
A szerződés 1. pontjában meghatározott területeken végzett tavaszi-őszi
preventív patkányirtás valamint bejelentett közterületi címek negyedéves
kezelésének éves nettó díja:
980. 000.-Ft + 27% ÁFA
Azaz évente kétszer:

490. 000.-Ft + 27% ÁFA

A fenti árak a kezelést követő egyszeri visszaellenőrzést és a
visszaellenőrzés alkalmával szükséges irtószer pótlását is tartalmazzák.
A fizetés banki átutalással történik a számla kiállításától számított 30
naptári napon belül. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. szerint
esedékes kamatot számít fel késedelmi kamatként.
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7. Egyéb rendelkezések:
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a jótállásra
vonatkozó jogszabály megfelelően irányadók.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat
elsősorban peren kívül rendezik. Ennek során felek jogosultak Békéltető
Testületi eljárás igénybevételére. Amennyiben az egyeztetés a
kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetne eredményre, felek
jogosultak bírósághoz fordulni.
Szerződő felek a fenti szerződést áttanulmányozták és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt.: Budapest, 2019. március 21.

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

Pénzügyi ellenjegyzés:
Rétság, 2019. ……………………
………………………………
pénzügyi ellenjegyző

……………………………………..
Bábolna Bio Kártevőirtó
Szolgáltató Kft.

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
Papp Katalin ajánlata többnyelvű táblák elkészítésére
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén az ajánlattevő már bemutatkozott. Hozott
magával táblát is, bemutatta az ajánlott terméket a bizottság tagjainak. Akkor az ajánlat napirendként nem szerepelt, döntés nem született. Javaslatként hangzott el, hogy a közlekedésfejlesztési pályázat kommunikációs tevékenységébe el lehet képzeni a többnyelvű táblákat.
A pályázatra megkötött Támogatási Szerződés szerint a kommunikáció a konzorciumi partner
feladata, a pályázati támogatást közvetlenül ő kapja.
A testület – véleményem szerint – kétféle döntést hozhat, amennyiben igénybe szeretné venni a
szoláltatást:
1.) pályázaton kívüli forrásból rendeli meg a táblákat, vagy
2.) az ajánlatot átadja a kommunikációs feladatokat ellátó partnernek.
A feltételeket és az árakat a melléklet részletesen tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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.”
1 oldal a 2 oldalból

Papp Katalin ajánlata többnyelvű táblák elkészítésére

2019. 03.29 -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Papp Katalin többnyelvű táblákra szóló ajánlatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2019. évi tartalék terhére megrendel ………….. db többnyelvű
………………………………. feliratú tájékoztató táblát. A táblák beszerzésére ………………… Ft
összegű fedezet átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron következő módosítására javaslatot kell tenni.
Határidő: 2019. április 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Papp Katalin többnyelvű táblákra szóló ajánlatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a közlekedésfejlesztési pályázat keretében megrendelni kíván …………..
db többnyelvű ………………………………. feliratú tájékoztató táblát. Felkéri Hegedűs Ferenc
polgármestert, hogy a konzorciumi partnerrel egyeztessen a megrendelés lehetőségéről.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„C” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Papp Katalin többnyelvű táblákra szóló ajánlatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem kíván jelenleg többnyelvű táblákat rendelni.
Határidő: ----.
Felelős: ---Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
2

"Egyesülve a sokféleségben"
Az Európai Unióban minden ország más kultúrával, nyelvvel, szokással rendelkezik, mégis
egységet alkot. Értelmezhetjük egy nagy családként, ahol mindenki egyenjogú. Azért, hogy minden
állampolgár otthon érezhesse magát értékelendő gesztus a falvakban, községekben, városokban beilletve kivezető utak mentén elhelyezett többnyelvű üdvözlő tábla. Ezzel minden tagállam felé
kifejezhetjük tiszteletünket. A táblákon szerepelnek az "üdvözöljük" és a "viszontlátásra"
köszöntések, valamint minden ország felségjele és zászlaja. A tábla alsó részén három világnyelven
(angol, orosz, kínai) is üdvözöljük a településre látogatókat.
A program második lépéseként elérhető lesz egy, a táblához kapcsolódó applikáció, melynek
segítségével vendégeink és lakosaink egyaránt minden, az Önök honlapján közzétett információt el
tudnak érni. A táblán már a gyártás során elhelyezésre kerül az applikációhoz szükséges QR kód.
Ennek segítségével lehetőség nyílik az adott ország nyelvén helyesen használni a köszönőelköszönő szavakat, kifejezéseket. Fordított esetben nekünk is jól fog esni, ha más országból
hozzánk látogatók a mi anyanyelvünkön köszönnek és rendelkeznek információval településünkről.
Az applikációban elérhető lesz az országok zászlaja, nemzeti humnusza írott formában és eredeti
zenei aláfestéssel is.
A program harmadik lépéseként kívánunk létrehozni egy virtuális Európa térképet, melyen
feltüntetésre kerülnek azon települések, ahol ilyen táblák megtalálhatóak. Ezáltal mindenki könnyen
eljuthat a hozzá hasonló mentalitással, kölcsönös elfogadással élőkhöz. A táblának így a település
szempontjából turizmusnövelő hatása van.
Egy, a településre be-, illetve kivezető ponton 2 db tábla kerül elhelyezésre. Az egyik tábla
tartalmazza az 'Üdvözöljük', a másik a 'Viszontlátásra' köszönéseket.
1., Amennyiben annak hátoldalán Önök hirdetnek: 350 EUR.
Ebben az esetben kérésükre vállaljuk a hátoldalon elhelyezni kívánt fólia gyártását is, melynek
összege 90 EUR/db.
2., Amennyiben mi hirdetünk a hátoldalán: 285 EUR.
A táblák és a hirdetési fóliák összege az alábbiak szerint alakulhat:

Önök hirdetnek
a hátoldalon*

Mi hirdetünk a
hátoldal*

Hirdetési fólia összege*

Összesen
/tábla+hirdetési
fólia/

1 db

113 204 Ft

92 180 Ft

29 110 Ft

142 314 Ft

2 db

226 408 Ft

184 360 Ft

58 220 Ft

284 628 Ft

4 db

452 816 Ft

368 720 Ft

116 440 Ft

569 256 Ft

6 db

679 224 Ft

553 080 Ft

174 660 Ft

853 884 Ft

1EUR=323,44 Ft (2018. december 12-i MNB árfolyam)
A tábla mérete: 1200 mm * 1500 mm.
A tábla 2 mm vastag alu szendvicslemez, nyomtatott öntapadós fóliával kasírozva, átlátszó fólia,
hegesztett 20 mm * 20 mm keresztmetszetű alu zártszelvény keretre szegecselve, 2 db 600 mm
átmérőjű 3,5 m hosszú horgonyzott acél cső oszloppal, 4 db bilincs.

GARANCIA!
A táblán elhelyezett fóliára színfakulás és zsugorodás esetén 2 év garanciát vállalunk. Külső
károsítás esetén mosható, tisztítható felület.
A tábla elhelyezésével kapcsolatos, illetve szükséges engedélyek beszerzése, valamint a tábla
elhelyezése a település feladata.
A tábla elkészítéséhez szükséges dokumentumok:
1., megrendelőlap kitöltése (írott formában)
2., címer és zászló CDR, EPS vagy PDF formátumban
3., hátoldalon elhelyezendő hirdetés esetén az elhelyezni kívánt reklámanyag CDR, EPS vagy PDF
formátumban
A tábla szállítása megrendelést és a szükséges dokumentumok elektronikus formában történő
átadását követően 30-60 nap. A szállítást jelen esetben az Önök részére INGYENESEN biztosítjuk.
Vác, 2018. december 12.
Papp Katalin sk.
papp.katalin19@gmail.com
0670/607-3185

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
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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!
Az elmúlt havi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlesztési támogatási kérelmét. Az ülésen olyan döntés született, hogy a kérelem nem előkészített, nem derül ki, hogy valójában mennyibe kerül a fejlesztés, milyen időtávon lehet számítani
megtérülésre.
Az Egyesület elnöke kérelmét kiegészítette. A napelemberuházás várhatóan 5-8 év alatt térül
meg, ütemezés függvényében és éves 400.000 Ft-os villamosenergia költség figyelembevételével.
Csatolásra került három árajánlat, mely alapján beruházás teljes költsége területi nagyság
függvényében 1.900 eFt – 3.900 eFt között várható.
Az Egyesület az önkormányzattól 800.000 Ft támogatást kér. A beruházást több ütemben valósítanák meg.
Pozitív döntés esetén a fedezetet a 2019. évi költségvetésben biztosítani szükséges.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 19.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
1. pontban bemutatva
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint:
1 oldal a 4 oldalból
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„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:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó
Egyesület fejlesztési támogatási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az Egyesület részére a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére 800.000 Ft
fejlesztési támogatást biztosít.
A pénzeszköz átadásra vonatkozó, a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás jóváhagyására.
A többletelőirányzat átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2019. április 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Ikt.sz:…………./2019
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Diósi Donát elnök – között a Képviselőtestület által biztosított 2019. évi önkormányzati napelem beszerzésére, beépítésére biztosított
támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………….) számú
határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére 800.000.- Ft azaz nyolcszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A
támogatás COFOG szerinti besorolása ……………….
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
-

napelem rendszer beszerzésére, beépítésére

800.000 Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
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3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal az egyesület ……………………………………..vezetett
……………………………………………….. számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
2019. ………………………………..ig kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény)
előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást,
és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

Támogató kérésére a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
•

•

a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító
Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel,
támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.

Rétság, 2019. ……………………….
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………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó
Egyesület fejlesztési támogatási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatja.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rétság, Laktanya u. 9.

Rétság Város Önkormányzata

Rétság
Rákóczi u. 20.
2651

Tárgy: kérelem – a tűzoltó laktanya épületen napelemes rendszer kialakítása

Tisztelt Képviselők!
Tisztelettel kérjük a Testületet, hogy engedélyezze számunkra, hogy a szertárépületen napelemes
rendszert alakítsunk ki. Továbbá kérem Önöket, amennyiben a város anyagi helyzete megengedi,
a projekt megvalósításához anyagi segítséget is nyújtsanak!
A kérelmünket az alábbiakkal indoklom, illetve a napelemes rendszert a következők szerint
valósítanánk meg:
Az éves villamos energia felhasználásunk évi 400 000 Ft körüli (előző évben 6953 kWh 337 000
Ft, de ebben az időszakban a költözés miatt a szertár rész fűtése még nem volt kialakítva). A
jelenlegi éves energiafelhasználás alapján minimum 7 kW-os rendszer, de a továbbiakban várható
energiafelhasználás miatt és a meglévő hálózat kapacitása alapján 9 kW-os rendszer kiépítésé
indokolt.
A tervezett rendszer éves elszámolású, nincs jelentősége annak, hogy melyik időszakban termel
kevesebbet vagy többet. A rendszer megvalósíthatósága es gazdaságossága az Európai Bizottság
honlapján lévő PVGIS napelemes kalkulátorral ellenőrizve lett. A rendszer várható élettartama 25
év. A beruházás megtérülési ideje a tervezői információk lapján, a jelenlegi árak mellett, valamint
a teljes rendszer egyidejű megvalósulása esetén 5-6 év, de az ütemezés miatt ez 7-8 év lesz.
A rendszert több ütemben valósítanak meg: idén megtervezésre és engedélyezésre kerülne a 9kw-os rendszer, illetve beüzemelésre kerülnének az alapegységek és minimum az 5 kW
teljesítményt biztosító panelek. Aztán évente az egyesület pénzügyi helyzete szerint folyamatosan
növelnénk a panelek számát, amíg terveink szerint 3 év alatt elérnénk a 9 kW-os teljesítményt (a
rendszer panelekkel történő bővítése már nem igényel további tervezést és engedélyezés).

A rendszer kiépítését Katasztrófavédelmi pályázati forrásból (800 000 Ft), önkormányzati
támogatásból (800 000 Ft), és a bankszámlánkon jelenleg rendelkezésre álló önerőből szeretnénk
biztosítani (az önerő összege a véglegesen kiválasztott rendszer függvénye lenne, de jelenleg erre
a célra 1 000 000 Ft van elkülönítve).

melléklet:
- 3 db árajánlat, számításokkal, műszaki leírásokkal.
- éves elszámoló számla
- hatásvizsgálat az Európai Bizottság honlapján lévő PVGIS napelemes kalkulátorral

Rétság, 2019. március 11.
Tisztelettel:
Diósi Donát
egyesület elnöke

Név: Rétság Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Cím: 2651, Rétság, Laktanya utca u 9.

Tárgy: Napelemes rendszer

Tisztelt Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület!
Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket megújuló energiás rendszereink iránt! Az Önök
által megadott adatok alapján a következő ajánlatot tudjuk adni.

Alapadatok:
• Telepítés helyszíne: 2651, Rétság, Laktanya utca u 9.
• Telepítés módja: Tetőre telepített
• Csatlakozás típusa: Hálózatba visszatápláló
• Telepített napelem száma: 17-33-40 db
• Vill fogyasztás:9 kW-os rendszerre van szükség
• Tető: lapos tető

Ajánlati ár tartalmazza:
• Napelem paneleket
• Invertert hálózatba visszatáplálós működtetéssel
• Rögzítő készletet alumínium, illetve tűzi horgany kivitekben
• Speciális szolár kábelt, csatlakozót
• AC-DC túlfeszültség védelmet
• Engedélyeztetést
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, konkrét árajánlatot kizárólag helyszíni felmérés,
valamint minden szükséges információ birtokában tudunk adni! 330 Ft-os
EURO árfolyamig érvényes. Árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Műszaki leírás
• A napenergia villamos energiává történő átalakítása 17-33-40 db napelemmel
történik, amelyek egyenként, 60 db nagy hatásfokú polikristályos ill.
monokristályos napelem-cellából épülnek fel.
• A napelemek több mint 25 éves élettartamra lettek tervezve és a magas
minőségű alapanyagoknak köszönhetően a termékekre 12 év általános
garanciát ad a gyártó, míg a névleges teljesítményük 90%-át garantálja 15
éven keresztül, a névleges teljesítményük 80%-át garantálja 25 éven keresztül.
• A napelemek tartós rögzítésére fix, alumínium tartószerkezet kerül
felhasználásra. Az eloxált alumínium és A2-es rozsdamentes acél és tűzi
horgany szerkezetek amellett, hogy tartósak és teljesen időjárásállóak, könnyű
és gyors szerelést biztosítanak. A tartószerkezet moduláris elemekből épül fel
és igény szerint a későbbiekben bővíthető.
• A napelemek által termelt egyenáramot az inverter alakítja át
váltóárammá, amely ezt követően alkalmas a közcélú elektromos
hálózatban történő továbbításra, vagy akár helyi felhasználásra is. Az
inverter névleges teljesítményét a napelemek száma határozza meg. Az inverter a
közcélú elektromos hálózattal szinkronban működik, amennyiben a közcélú
elektromos hálózaton üzemszünet következik be, az inverter megszakítja az energia
betáplálást, ezzel megelőzve az egyes villamos berendezések túlterhelődését vagy
meghibásodását.
 A napelemek és az elektromos hálózat védelméről túlfeszültség elleni védelmet
biztosító elektromos berendezések gondoskodnak. Ezek garantálják az elektromos
hálózat IEC 60364-7-712 szerinti védelmét.
 A napelemeket a DC oldalon a ,string-box"-al és az inverterrel dupla szigetelésű szolár
kábelek kötik össze.

A megrendelő kérésére tervdokumentáció elkészítése, szolgáltatónál való
engedélyeztetés, ügyintézés lehetséges, melynek az ára nettó 59.000 forint.

2019.03.08

2015 márciusában hatályba lépett rendelkezések alapján bizonyos esetekben szükséges
a rendszerbe tűzeseti leválasztót elhelyezni, melynek költsége 60.000-120.000 forint.
A szükségességét a felmérések során lehet megállapítani.

Az Önök részére 3 db ajánlatot készítettünk.
1.a kért ár alapján
2.a kért teljesítmény alapján
3.az éves villanyszámla alapján számolt minimum szükséges teljesítmény.

A megtérüléshez tudnunk kellene még a tető héjazatát, tájolását, dőlésszögét es felület
méretet.

Ezeket az árajánlatokat lehet esetlegesen még úgy variálni,hogy nagyobb inverter-de
kevesebb panel-(késöbb még bővithető a panelek száma),
de ekkor már az elmű felé le van engedélyeztetve a nagyobb rendszer.

1.Részletes árlista:
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2.Részletes árlista:

3.Részletes árlista:
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Az ajánlatban szereplő termékekről röviden:
SunTech 275W 5BB (poly) :
• A Suntech úttörő az újszerű napelem cellák kifejlesztésében (Pluto cella, Szilícium film cella, Cdte
cella, HIT cella, PERC cella, stb.)
• Több mint 400 bejegyzett szabadalom, ebből 67 bejegyzett újítás birtokosa
• 22 hivatalosan elfogadott iparági szabvány megalkotója
• Az iparág szakembereinek kinevelésére létrehozott Jiangsu Suntech Photovoltaikus Intézet és
posztdoktorátusi kutatóintézet alapítója és fenntartója
• Egy több mint 400 berendezéssel felszerelt nemzetközi fejlesztőlaboratórium valamint a világ
legnagyobb,
CGC, CNAS, VDE-TDAP és UL-WTDP minősítésekkel rendelkező, akkreditált tesztlaboratóriumának
birtokosa.

2019.03.08

Inverter:
1.Fronius Primo 4.0-1 Light (2MPP) :
3,0-tól 8,2 kW-ig terjedő teljesítményosztályaival a transzformátor nélküli Fronius Primo a magán
háztartások kisméretű egyfázisú invertere. A nagy rendszerfeszültségnek, a széles tartományú bemenő
feszültségnek, valamint a korlátozás nélküli kül- és beltéri használatnak köszönhetően a berendezés
méretezése biztosítja a maximális rugalmasságot. A WLAN-on vagy Etherneten keresztül lehetséges
internetre való csatlakozás, valamint más gyártók komponenseinek egyszerű integrálása az egyik
legkommunikatívabb inverterré teszi a Fronius Primo-t a piacon. A "light" verzió nem tartalmazza a
WLAN és Webszerver egységet!










Jellemzők:
Dupla munkapont követés (2 MPPT)
Egyfázisú visszatáplálás
Rendkívűl széles működési feszültség tartomány
Cserélhető kártyás koncepció
Új csuklós rendszer a gyors és egyszerű telepítés érdekében
Alacsony súly és kompakt méret
Bel-és kültéri kivitel (nagy védelmi osztály IP 65)
5 év gyártói garancia, mely felár ellenében akár 20 évre is meghosszabbítható
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2. Fronius Symo 8.2-3M Light (2MPP) :
A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához.
3,0-tól 8 kW-ig terjedő teljesítményosztályaival a transzformátor nélküli Fronius Symo a magán
háztartások kisméretű háromfázisú invertere. A nagy rendszerfeszültségnek, a széles tartományú
bemenő feszültségnek, valamint a korlátozás nélküli kül- és beltéri használatnak köszönhetően a
berendezés méretezése biztosítja a maximális rugalmasságot. A WLAN-on vagy Etherneten keresztül
lehetséges internetre való csatlakozás, valamint más gyártók komponenseinek egyszerű integrálása az
egyik legkommunikatívabb inverterré teszi a Fronius Symo-t a piacon. A "light" verzió nem tartalmazza a
WLAN és Webszerver egységet!





Jellemzők:
Dupla munkapont követés (2 MPPT)
Háromfázisú visszatáplálás
Cserélhető kártyás koncepció
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Új csuklós rendszer a gyors és egyszerű telepítés érdekében
Alacsony súly (22 kg) és kompakt méret
Bel-és kültéri kivitel (nagy védelmi osztály IP 65)
5 év gyártói garancia, mely felár ellenében akár 20 évre is meghosszabbítható

3.

Fronius

Symo 10.0-3M Light (2MPP) :
A nagy rendszerfeszültségnek, a széles tartományú bemenő feszültségnek, valamint a korlátozás nélküli
kül- és beltéri használatnak köszönhetően a berendezés méretezése biztosítja a maximális
rugalmasságot. A WLAN-on vagy Etherneten keresztül lehetséges internetre való csatlakozás, valamint
más gyártók komponenseinek egyszerű integrálása az egyik legkommunikatívabb inverterré teszi a
Fronius Symo-t a piacon. A "light" verzió nem tartalmazza a WLAN és Webszerver egységet!







Jellemzők:
Dupla munkapont követés (2 MPPT)
Háromfázisú visszatáplálás
Cserélhető kártyás koncepció
Új csuklós rendszer a gyors és egyszerű telepítés érdekében
Kategóriájában alacson súly (35 kg) és kompakt méret
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Bel-és kültéri kivitel (nagy védelmi osztály IP 66)
5 év gyártói garancia, mely felár ellenében akár 20 évre is meghosszabbítható

Fizetési feltételek:
• Megrendelés esetén az engedélyeztetés költsége
• Szerződéskötéskor a rendszer ár 40%-a
• Szállításkor a rendszer ár maradéka
• Átadáskor a telepítési ár 100%-a

Szállítási határidő:
• Megrendeléstől számított 1-2 hét.

Garanciális feltételek:
• Napelem panel -12 év teljes körű, teljesítményre gyártói feltételek szerint: 25 évre 80%
• Inverter - 5 év gyártói garancia (kibővíthető)
• Beépített alkatrészekre a gyártó által meghatározott idő.
2019.03.08

• Egyéb alkatrészekre és szolgáltatásra az üzembe helyezéstől számított 1 év.

Ajánlat érvényessége:
• 30 nap
A fosszilis energiahordozók tartalékainak egyre nehezebben lehetséges kitermelésével,
valamint előrelátható kimerülésével felértékelődnek a megújuló energiaforrások.
Előtérbe helyeződik a környezettudatos világszemlélet, valamint annak a lehetősége, hogy a
termelési folyamatok során keletkező melléktermékeket hasznosítsák.

Hajduk Kitti
Értékesítési vezető

2019.03.08

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:

Simulation outputs

Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

47.926, 19.137
Calculated
PVGIS-CMSAF
Crystalline silicon
7 kWp
14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

Outline of horizon at chosen location:
35 °
-60 °
7110 kWh
1280 kWh/m²
380.00 %
-3.1 %
1.3 %
-6.1 %
-20.8 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
182
296
631
853
895
919
965
893
664
431
237
145

Hm
31.5
50
107
151
162
170
181
166
120
75.7
41.4
25.8

SDm
44.5
73.4
110
91.7
110
71.2
75.4
84.2
93.6
51.2
41.9
28.3

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.
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Pásztor Zoltán
2645 Nagyoroszi Géza fejedelem út 15
Adószám:64997126-2-32
Tel:06-20-9674206
E-mail:paszvill@gmail.com

Árajánlat
Tárgy: Napelem rendszer szerelés
Hely: 2651 Rétság Laktanya út (Önkéntes Tűzoltóság)

Napelem rendszer szerelés, anyagköltséggel.
Bővíthető rendszer telepítése.

1.540.000.- Ft + ÁFA(27%) Bruttó:1.955.800Ft

Rétság, 2019 február 12
Pásztor Zoltán

Árajánlat

Rendszer
Rendszerelem
Napelem
Inverter
Tartószerkezet
Villamosság
Villamosság
Munkadíj
Összesen

Tervezett rendszerméret (kWp)

7,0

Típus
Darab
Össz. wattpeak
ár/db nettó
JA Solar JAM60S01 305Wp PERC mono
23
7015
36 004 Ft
Fronius Symo 7.0-3M WLAN (2MPP)
1
485 854 Ft
Ferde-tető, rögzítés cserepes tetőre
K2 (német), rozsdamentes acél és alumínium
Villamossági szerelvények (AC oldali túlfeszültség levezető külön tétel)
AC oldali túlfeszültség levezető (Weidmüller/OBO)*
Tervezés, szállítás, installálás, bekötés, É.V. jegyzőkönyv, engedélyeztetés

Ár nettó
828 092 Ft
485 854 Ft
243 777 Ft
198 379 Ft
40 589 Ft
354 900 Ft
2 151 591 Ft

Ár bruttó
1 051 677 Ft
617 035 Ft
309 597 Ft
251 941 Ft
51 548 Ft
450 723 Ft
2 732 521 Ft

Teljes rendszer ára per Watt:

307 Ft

390 Ft

Műszaki feltételek és részletek, költséget befolyásolható tényezők, garancia, fizetési részletek alább találhatók.

Mit kap a fenti árban?


napelem: a világ 5 legnagyobb / vezető napelem-gyártóinak termékét, a hivatalos hazai forgalmazótól



inverter: kiváló hazai szerviz hátterű, és osztrák gyártású invertert, hivatalos forgalmazótól és hivatalos
szervizpartnertől



monitoring rendszer: az inverter Wifis online kommunikációval rendelkezik



azonosíthatóság: mindegyik napelem és inverter gyári sorozatszámmal azonosítva és regisztrálva



rögzítés: kizárólag rozsdamentes acél és alumínium alapanyagú tetőrögzítést német gyártótól (K2 Systems),
hivatalos hazai forgalmazójuk is vagyunk



túlfeszültség-védelem: minőségi Weidmüller túlfeszültség levezetőket



solar kábel: KBE német gyártású dupla szigetelésű kábelét, a legszigorúbb DB EN 50618 szabvány szerinti
köpennyel, kiemelkedő vízállósággal és hőtartománnyal, akár 1500V terhelhetőséggel



kábelcsatorna: Schneider kábelcsatornákat



solar csatlakozó: eredeti MultiContact MC4 solar csatlakozókkal



csatlakozó doboz: Hensel



kismegszakítók: Eaton



leválasztó kapcsoló: Eaton



esztétika: részletekre is figyelő munkát, fekete leszorítókat a napelem fekete keretéhez, precíz kidolgozást



szaktudást: 2009. óta az ország egyik legnagyobb referenciáját kiépítő napelemes szakcégének tudását

Manitu Solar Kft. ● 1117 Budapest, Budafoki út 60. ● T: +36 1 700 4050 ● F: +36 1 700 2406 ● info@manitusolar.hu ● www.napelem.net

Képviselt gyártók és minőségi tanúsítványaik:

Napelem tanúsítványok:

Inverter tanúsítványok:

Rögzítéstechnika tanúsítványok:

Manitu Solar Kft. ● 1117 Budapest, Budafoki út 60. ● T: +36 1 700 4050 ● F: +36 1 700 2406 ● info@manitusolar.hu ● www.napelem.net

Végső költséget befolyásoló tényezők, műszaki feltételek, áramszolgáltatói csatlakozás


teljesítménybővítés (Amper bővítés) amennyiben szükséges, melynek költsége az Ügyfélé (áramszolgáltató felé
fizetendő)



óracsere költsége: 3x16 Amperig a mérőcsere ingyenes, felette a szolgáltató díjat kérhet, melyet a csatlakozási
dokumentáció Műszaki-gazdasági Tájékoztatójában tüntet fel



Tűzeseti kapcsoló, OTSZ szerint. Elhagyható, ha az egyenáramú vezetékezés épületen kívüli hossza nem több mint 10
méter és az épületen belüli hossza nem több mint 5 méter.



teljesítménydíj: jelenleg nulla forint, de a jövőben változhat az Energiahivatal határozata alapján



Villamossági csatlakozáshoz, engedélyeztetéshez szükséges dokumentációt Háztartási Méretű Kiserőművek esetében
tartalmazza munkadíjunk.



A napelemes rendszer telepítése nem építési engedély köteles, ugyanakkor a helyi építési hatóság (önkormányzat)
bejelentési kötelezettséget írhat elő.

Fizetési feltételek és érvényesség


10% előleg szerződéskötéskor



90% leszállításnál és kivitelezésnél



Árajánlatunk a keltezéstől 30 napig érvényes, fenntartva a jogot a napelemnél az azonos, vagy magasabb teljesítményű
típusra való cserére ugyanezen gyártótól, ha a gyártó ezt a típust nem tudja biztosítani.



320 Ft/EUR árfolyam felett az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Garancia


rendszergarancia: 5 év helyszíni, teljes rendszerre, nem csak alkatrészekre



napelemekre 12 év általános garancia, 25 év 80-%-os teljesítménygarancia



inverterekre 5 év általános garancia, 20 évre kiterjeszthető

Eredmény


az Európai Bizottság honlapján lévő PVGIS napelemes kalkulátorral kiszámolhatja, hogy mennyi lesz a várható éves és
átlagos havi energia termelése. Települést, napelemek kWp összteljesítményét (ld. első oldal tetején az árak felett a vörös
mezőben, kWp-ben megadva), és a tető déli tájoláshoz képesti elhelyezkedését kell megadni a következő linken:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php



a minden általunk szerelt inverterhez tartozó, alapárunk részét képező monitoring rendszerrel pedig követheti is
napelemes rendszere termelését

Manitu Solar Kft. ● 1117 Budapest, Budafoki út 60. ● T: +36 1 700 4050 ● F: +36 1 700 2406 ● info@manitusolar.hu ● www.napelem.net

Rólunk
Raktárunk részlete és irodánk a Duna partján:

 Referenciáink:
o néhány válogatott itt, weboldalunkon: http://napelem.net/manitusolar_referencia/
o nagyon sok itt, céges blogunkon: http://napelem-budapest.blogspot.hu/
 Fronius inverterek hivatalos magyarországi szervizpartnere is
vagyunk
 Az általunk forgalmazott napelemek és rögzítéstechnikai
gyártóknak szerződött, hivatalos hazai képviselői vagyunk
 saját kivitelezői csapattal rendelkezünk (nem alvállalkozó építi ki a
megrendelt napelemes rendszert)
 2009. óta csak napelemekkel foglalkozunk
 felelősségbiztosításunk 50 millió forint/projekt értékben biztosítja rendszereinket
 cégünk a MANAP (www.manap.hu) napelemes iparági egyesület alapító tagja
 ISO 9001 minősítéssel rendelkezünk
 az Opten hitelminősítő „A” kategóriás megbízható, stabil minősítést adta cégünknek

Manitu Solar Kft. ● 1117 Budapest, Budafoki út 60. ● T: +36 1 700 4050 ● F: +36 1 700 2406 ● info@manitusolar.hu ● www.napelem.net

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
Löffler Richárd kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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!
Löffler Richárd a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa, Szérűskert utcák lakóinak kérelmével fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez. Kérésük szerint a jelzett utcák szilárd burkolattal való ellátása
után súlykorlátozó táblák kerültek kihelyezésre.
A lakók kérik, hogy a súlykorlátozó táblák alá kerüljön elhelyezésre a „Kivétel célforgalom” kiegészítő tábla. Indokolásuk szerint az adott utcákba gondot okoz a tűzifa szállítás, építkezés,
felújítás, törmelék elszállítás, termőföld szállítás.
Elmondásuk szerint már többször keresték ez ügyben a Polgármesteri Hivatalt. A helyi közutak
kezelője a Képviselő-testület, aki jogosult a közlekedés rendjét megállapítani.
A kérelmet
- a Tölgyfa utcából 5 személy, 4 ingatlantulajdonos,
- a Börzsönyi utcából 16 személy 14 ingatlantulajdonos,
- a Jászteleki utcából 12 személy 11 ingatlantulajdonos,
- a Szőlő utcából 1 személy
írta alá.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § (1) bekezdése
34. § (1) A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas,
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.
1 oldal a 2 oldalból

Löffler Richárd kérelme

2019. 03.29 -i Kt. ülésre

(2) A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja
ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása
esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges,
módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető
helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását,
vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.

4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Löffler Richárd kérelmét.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa, Szérűskert utcák súlykorlátozó táblái alá kiegészítő táblaként a „Kivétel célforgalom” tábla kihelyezésre kerüljön.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Löffler Richárd kérelmét.
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa, Szérűskert utcák
súlykorlátozó táblái alá kiegészítő táblaként a „Kivétel célforgalom” tábla kihelyezésre kerüljön.
Határidő: értesítésre 2019. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Dr. Szabó Mariann kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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!
Dr. Szabó Mariann az 1. háziorvosi kör orvosa kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 3 db
szék, 3 db kartonozásra alkalmas szekrény és 1 db EKG gép beszerzésével szíveskedjenek
munkáját segíteni.
Pozitív testületi elbírálást követően további egyeztetések szükségesek a doktornővel. A támogatás formája lehet átadott pénzeszköz, mely célszerűen utófinanszírozású. Szükséges meghatározni a támogatás intenzitását, maximális összegét. Másik megoldás, hogy az önkormányzat
vásárolja meg az eszközöket, és használatra adja át a háziorvosi szolgálatnak.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Szabó Marianna kérelméről
készített előterjesztést.
1 oldal a 2 oldalból

Dr. Szabó Mariann kérelme

2019. 03.29 -i Kt. ülésre

A Képviselő-testület az eszközbeszerzésekre vonatkozó kérelmet az alábbi feltételekkel támogatja:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a koordinálási munkákra a
kérelmezővel.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Szabó Marianna kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az eszközbeszerzésekre vonatkozó kérelmet jelen kérelem alapján nem
támogatja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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A BALASSAGYARMATI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG KÉRELME TÉRÍTÉSMENTES
INGATANÁTADÁSRA
ELŐTERJESZTÉS
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Balassagyarmati Református Egyházközösség ismételten ingatlan térítésmentes átadását
kéri a Képviselő-testülettől. A kérelmet az előterjesztéshez mellékelem.
Jelenleg a térítésmentesen átadásra kért ingatlan a volt fizikoterápia épülete. Az épületről friss
értékbecslés nem áll rendelkezésre, 2012. szeptember 06-án készült az utolsó. Az akkori becsült érték 16.400.000 Ft volt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban Nvtv.) szigorúan és taxatív
módon szabályozza a nemzeti vagyon elidegenítését. A Képviselő-testület a leselejtezett,
közfeladat ellátásához nem szükséges nemzeti vagyont ingyenesen átruházhatja. Az átvevő
szervezetnek átláthatónak kell lennie. Az államot továbbra is megilleti az elővásárlási jog, a
felesleges vagyontárgyat először fel kell ajánlanunk a Magyar Államnak.
A 2012. szeptemberében készült értékbecslésben szereplő állapot (így az érték sem) nem
feltétlenül felel meg a jelen állapotnak. Az átadási szándék megléte esetén indokoltnak tartom
új értékbecslés készítését. Az értékbecslést az egymillió forintos érték meghaladása miatt a
Polgármesteri Hivatal dolgozói nem készíthetik el.
2012. évben az értékbecsült áron az épületet értékesítésre több alkalommal meghirdettük,
komoly érdeklődő nem volt. Komolynak nem mondható érdeklődők több hasonló ajánlatot tettek, az ajánlat jellemzően az volt, ha ingyenesen átadjuk az épületet, akkor a vállalkozók „csodákat” tesznek.
Vagyonrendeletünk kimondja, hogy ingatlanvagyont pályázat útján lehet értékesíteni. Pályázaton kívül akkor lehet ingatlant elidegeníteni, ha megelőzően két pályázat már eredménytelen
volt. Amennyiben az új értékbecslés új árat állapít meg, szükséges az értékesítési pályázatok
ismételt kiírása.
A kérelmező az épületet a Magyar Falu Program keretén belül felújítaná, 15 évig az ingatlant
nem idegenítené el. A tulajdonjog átruházásával az épület fenntartásának, felújításának és
állagmegóvásának a költségeit, feladatkörét és az ezzel kapcsolatos intézkedések terheit az
Egyházközösség átvállalja. A katolikus egyház karitász szervezete részére kérelmező felajánlja az általuk jelenleg használt Templom u. 8. szám alatti épületrészét.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
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Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2017. február 24-i ülés napirendje
3. Jogszabályi háttér

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény
3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

1. 7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti
nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés
útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. *
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
(3) * A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott
esetekben és feltételekkel lehet. * A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruházhatja.
(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző
félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie a következő feltételeknek:
a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.
(5) * Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési
tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba
történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő leteltét követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból.
(7) * Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző fél
a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz
eleget, köteles a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig a
jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamat2
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tal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig
nemteljesítési kötbérként megfizetni.
(8) * A vagyont átadó szervezet a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a (7) bekezdés szerinti nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes
tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat.
(9) * A (4)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni
a) az állam által ingyenesen megszerzett ingatlanok,
b) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint ingyenesen átruházott
lakóingatlanok,
c) az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott kiszolgáló
út létesítése, bővítése során feleslegessé vált, ingyenesen visszaadásra kerülő közterületi ingatlanrész
esetében.
(10) * Az ingyenesen átadott ingatlan tekintetében az (5) bekezdés szerint fennálló elidegenítési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára ingyenesen átruházta.
(11) * A (3) bekezdés szerint ingyenesen átruházott nemzeti vagyon felett az átruházás időpontjában tulajdonosi jogokat gyakorló személy az átruházást követően, az elidegenítési tilalom
hatálya alatt - a tulajdonjogot megszerző fél kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzájárulhat az átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez.
(12) * A sportcélú ingatlanok vonatkozásában a (11) bekezdés szerinti egyedi döntést a sportigazgatási szerv hozza meg.
(13) * A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási
szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megállapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A
földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni.
14. § * (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít
meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve
állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken
való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az
állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak
az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben
foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen
jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld
tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam
elővásárlási joga a lakásban élő
a) bérlő;
b) bérlőtárs;
c) társbérlő;
d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke
elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló törvényben megjelölt hatóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely megelőzi az a)-d) pont szerinti személyek elővásárlási jogát.
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(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.
(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még
hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam
nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell
számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis.
15/A. § *

15/2004.(X.04.) rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL

Az egyes jogügyleteknél alkalmazandó szabályok
12.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására
(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki.
(2) A pályázati rendszer nem terjed ki:
a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények
alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére
b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üzletrészeinek értékesítésére,
c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére,
d.) részvények értékesítésére,
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre
f.) ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási,
kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivéve több jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékhatár esetén, ha a Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hoszszú távú stratégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormányzati érdekből a pályázat mellőzéséről rendelkezik,
h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére
i.) mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adására
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére
(3) A pályázatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – az illetékes bizottságok véleményezésével – a Képviselő-testület bírálja el.
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(4) A pályázati irányelveket a 3.sz.melléklet tartalmazza.

2. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református
Egyház térítésmentesen ingatlanátadásra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja a Templom u. 11. szám alatti épület térítésmentes átadását.
A térítésmentes átadás érdekében
ismételt értékbecslét kell megrendelni az OTP Jelzálogbank Zrt-től,
eltérő értékbecsült ár esetében az értékesítésre pályázatot kell kiírni,
két sikertelen pályázat után szerződés-tervezetet kell készíteni, melyet mindkét fél aláírását követően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény előírásai alapján
kell eljárni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református
Egyház térítésmentesen ingatlanátadásra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az egyházak tevékenységét jelen feltételekkel kívánja továbbra is támogatni.
Határidő: folyamatos
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
Megállapodás jóváhagyása téli rezsicsökkentés keretében PB gázpalack biztosítására
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-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 téli rezsicsökkentésre 29 fő kérte PB gázpalack biztosítását. A rétsági MOL kutat üzemeltető

FBN-OIL Betéti Társaság vállalta, hogy megállapodást köt az önkormányzattal, biztosítja a palackcseréket, elvégzi az adminisztrációs munkát.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy helyi vállalkozóval kössünk szerződést a PB
palackok vonatkozásában. Feladatul kaptuk, hogy kérjünk szerződés-tervezetet a vállalkozástól.
Közösen kidolgozva elkészült a megállapodás tervezet, melyet jóváhagyásra a Képviselő-testület
elé terjesztek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
1. pontban bemutatva
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja 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.”
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4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentés keretében
PB gázpalack cseréjére szóló megállapodásról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a rétsági MOL kutat üzemeltető FBN-OIL Betéti Társasággal kötendő meg-

állapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Amely létrejött
egyrészről
Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20., adószám: 1573492-2-12,
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban, mint Megrendelő, valamint
az FBN-OIL Betéti Társaság (
továbbiakban, mint Szállító (együtt Felek)

) képviseli:

között.
A Belügyminisztérium téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása keretében biztosított
juttatás igényjogosultak számára történő természetbeni PB gázpalack biztosítása érdekében
Felek együttműködnek.
1.) Megrendelő vállalja, hogy Rétság Városban igényjogosult magánszemélyek részére a
leutalt állami támogatás terhére egyenként 12.000 Ft (azaz tizenkettőezer forint)
ellenértékben PB gázpalack árát megtéríti Szállítónak.
2.) Az igényjogosultak száma: 29 fő
3.) A Megrendelő részéről kibocsátott névre szóló jogosultságot igazoló dokumentum a
Megállapodás részét képezi. A jogosultságot igazoló dokumentum egy eredeti
példányban készül, másolati példány nem képezheti a vásárlás alapját.
4.) A csak részen, vagy teljes mértékben beváltott utalványt az igényjogosult
magánszemély a szállítónak átadja, aki azt a számlázásig őrzi. Szállító az ezen
Megállapodás alapján kiadott PB gázpalackokról naprakész nyilvántartást vezet, amit
kérésre a Megrendelő képviselőjének bemutat.
5.) Megrendelő 50 % előleget biztosít Szállítónak. Szállító az előlegszámlán felül egy
részszámlát jogosult benyújtani.
6.) Szállító a személyenkénti teljes ellenértékben igénybevett keretfelhasználást követően
végszámlát nyújt be. A számla mellékleteként csatolja a jogosult átvételét igazoló
aláírását.
7.) Felek tudomásul veszik, hogy a PB gázpalack átvételére csak igényjogosult személy
jogosult, aki jogosultságát személyi igazolványával igazolja
8.) Megrendelő az igényjogosult szállítással kapcsolatos költségeire nem nyújt fedezetet.
9.) Felek tudomásul veszik, hogy az állami támogatás másra nem ruházható át.
10.)
Szállító tudomásul veszi, hogy a PB gázpalackot legkésőbb 2019. december
15. napjáig adhatja ki az állami támogatás terhére. Tudomásul veszi továbbá, hogy a

végszámlát oly módon állítja ki, hogy annak ellenértéke legkésőbb 2019. december
31. napjáig átutalásra kerüljön.
11.) Felek megállapodnak abban, hogy egymással szembeni esetleges későbbi követeléseiket
elsősorban békés úton – lehetőleg egyezség útján – kívánják rendezni, és bírósági eljárást csak
annak sikertelensége illetőleg bármelyik fél elzárkózása esetén indítanak.
12.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból fakadó esetleges, de nem várt
vitáikra nézve – hatáskörtől függően – kikötik a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
13.)

Felek a jelen Megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után azzal írják alá, hogy az
abban foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelelnek.

Kelt: Rétság, 2019. ………………...

........................................................
Hegedűs Ferenc
Rétság Város Önkormányzata
megrendelő

…………………………………………………..

FBN-OIL BT
szállító

Igényjogosultság igazolása

Rétsági Polgármesteri Hivatal igazolja, hogy

Név:

Lakcím:

Személyi igazolvány száma:
Név
Lakcím:
Személyi igazolvány szám

jogosult 12.000 Ft összeghatárig PB gázpalack cseréjére.

Rétság, 2019. március ……

……………………………………………………….
jegyző

Az igénybevétel igazolása:

Dátum: ………………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………………

Dátum: ………………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………………

Dátum: ………………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………………

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Dr. Szájbely Ernő
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök
A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DÍSZKIVILÁGÍTÁSA

Tárgyalja

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére
Ülés
Szavazás

Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Nyílt
Zárt

Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítása során annak idején elkészült az
épület színes díszkivilágítása is, mely nagy tetszést aratott nem csak a helyi lakosok körében,
hanem több átutazó, illetve nem itteni lakos is kifejezte tetszését.
Az akkor elkészült rendszer kültéri világító elemei a Könyvtár ablakain kívül, a párkányon
kerültek elhelyezésre. Az eltelt évek alatt sajnos a világító testek amortizálódtak, javításuk nem
volt lehetséges.
Felvettem a kapcsolatot a Művelődési Központ színpadi színes világítását is megtervező és
kivitelező céggel, akik helyszíni felmérést végeztek. Javaslatuk az épület díszkivilágítására az
volt, hogy a színes LED lámpatesteket az épület ablakain belül helyeznék el. A számítások
szerint 23 db. LED BAR RGBW lámpatest kerülne elhelyezésre, melyek váltakozva, tetszőleges
színeket tudnak produkálni. Ezek vezérlésére, programozására szolgáló, időkapcsolóval ellátott
berendezést a Könyvtár kis raktárhelyiségébe telepítenék. A Kft. a lámpatestek és a vezérlő
berendezés szállítása mellett vállalná a rendszer összeszerelési munkáinak elvégzését és a
kezelés betanítását is. A lámpatestek mennyezetre vagy falra történő rögzítését a vállalkozás
útmutatása alapján nekünk kellene megoldani.
Az ART LIGHT & SOUND KFT. megküldte a világítási rendszer kiépítésének árajánlatát és a
szerződés-tervezetet, melyeket az előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. március 19.
Dr. Szájbely Ernő
PVB elnök

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

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.25) számú önkormányzati
rendeletének 20.§ (3) bekezdés i) 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. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major
munkacsoporttal egyeztetni,”
4. Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár díszkivilágításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár díszkivilágításának
kivitelezésére, az ART LIGHT & SOUND KFT. által benyújtott, az előterjesztéshez mellékelt
2.890.540 Ft + áfa árajánlatot és szerződés-tervezetet elfogadja. A díszkivilágítás bruttó
3.670.986 Ft-os költségét a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A 2019. évi
költségvetés módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodni kell.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a határozat mellékletét
képező szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 01.
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (III.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művekődési Központ és
Könyvtár díszkivilágításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a díszkivilágítás kiépítését nem támogatja.

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

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Székhely: Rétság, Rákóczi út 26.
Adószám: 15453260-1-12
Képviseli: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az
ART LIGHT & SOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2146 Mogyoród, Rézsű u. 23.
Cégjegyzékszám: 13-09-164218
Adószám: 12559831-2-13
Képviseli: Tóth Beatrix ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
a továbbiakban együttesen: Szerződő felek között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:

1.1.
Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az alábbi termékeket és szolgáltatást a jelzett
paraméterek, mennyiség és egységárak mellett, a szerződés elválaszthatatlan részét képező
árajánlat szerint:
Megnevezés
Led Pix Bar RGBW 400 Pro
Épület világítás vezérlés
Helyszínen történő instalálás

db

Egységár Ft

Nettó ár Ft

23

106.980

2.460.540

1

80.000

80.000

1

350.000

350.000

2. A megrendelés ellenértéke és fizetési feltételek

2.1.
Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatások ellenértékeként nettó
2.809.540,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmilliónyolcszázkilencezerötszáznegyven forint plusz
általános forgalmi adó összegű díj illeti meg Vállalkozót, amely díj a Vállalkozó valamennyi
költségét magában foglalja.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a fent meghatározott vállalkozói díj
50%-át előlegként Proforma számla alapján kiállítja a Megrendelő részére, melyet
Megrendelő átutal a Vállalkozó bankszámlájára. A fennmaradó 50%-ot a végszámla
kézhezvételétől, az átadást-átvételt követően a Megrendelő köteles 8 napon belül a
Vállalkozó bankszámlájára átutalni.

2.2.

2.3.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak
megfelelő késedelmi kamat illeti meg.
2.4.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására Varga Nándorné jogosult.
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3. Szállítási feltételek
A termékek kiszállításának határideje 2019. április 18.

3.1.

A termékek átvételére a Megrendelő részéről kijelölt személy, Varga Nándorné
jogosult.

3.2.

3.3 A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt Ledes lámpatestek felrögzítéséhez
valamint a vezérlő egység elhelyezéséhez szükséges munkálatokat a leszállítást
megelőzően elvégzi a Vállalkozó helyszíni útmutatása szerint.

4. Felek képviselete
4.1.
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:

Megrendelőt képviseli
Varga Nándorné
2651 Rétság, Rákóczi út 26.
35/550 -163
konyvtar.retsag@gmail.com

4.2.
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:

Vállalkozót képviseli
Tóth Beatrix ügyvezető
2146 Mogyoród, Rézsű u. 23.
+36-30-914-2347
als@dunaweb.hu

5. Egyéb rendelkezések

5.1.
Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és
egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a
szerződés teljesítéséhez használhatja fel.
5.2.
A felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni
egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul
tájékoztatni egymást.
5.3.

A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

5.4.
A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni, melynek eredménytelensége esetén közvetítőt vesznek igénybe, és csak
ennek eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes Bírósághoz.
5.5.
A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
Felek a jelen, 3 (három) oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 4 db eredeti,
egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 db a
Megrendelőnél, 1 db pedig a Vállalkozónál marad.
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Budapest, 2019. 03. 21.

…………………………………
Megrendelő
Varga Nándorné
Városi Művelődési Központ
és Könyvtár

………………………………….
Vállalkozó
Tóth Beatrix
ART LIGHT & SOUND
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

PH

PH

Pénzügyi ellenjegyzés
Rétság, 2019………………….
………………………………………..,
pénzügyi ellenjegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK MUNKACSOPORTHOZ ÉRKEZETT KÉRELEM
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1.)

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társadalmi Kapcsolatok Ad-hoc Munkacsoporthoz 2 kérelem érkezett.
1.) Rétsági Általános Iskola kérelme
Igazgató asszony nyújtott be kérelmet a 2/a és 2/b osztályok kirándulására. Kemencére terveznek kirándulást 36 fő részvételével.
Az útiköltség várhatóan 50.000 Ft, melynek 70 %-a 35.000 Ft.
A kérelem a szabályzatnak megfelel.
2.) A Rétsági Általános Iskola 4.a osztályának kérelme
Göde-Hajduk Zsuzsanna nyújtott be kérelmet osztálykirándulás költségeinek átvállalására. Az
úti cél Visegrád, Szentendre. Az osztálykiránduláson 19 fő vesz részt várhatóan.
Útiköltség: 240 km-re 90.000 Ft, a belépőjegyek várható költsége 70.200 Ft. Az átvállalható
költséghányadok:
- útiköltségre 90.000 Ft x 70 %
= 63.000 Ft,
- belépőjegyekre 70.200 Ft x 70 % = 49.140 Ft,
- összesen:
112.140 Ft.
A kérelem a szabályzatnak megfelel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2019. március 19.

Mezőfi Zoltán s.k.
alpolgármester

1 oldal a 2 oldalból

Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem

2019. 03.29-i Kt. ülésre

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

Felhasználás
Felhasználás össz.
Rendelkezésre álló keret
Felhasználás
2019. január havi ülés
Rétság Városi Nyugdíjas Klub
2019. március havi ülés
Rétsági Általános Iskola
Rétsági Általános Iskola 4.a osztály
3.)

Rendelkezésre
álló keret
3 000 000

140 000

140 000

2 860 000

35 000
112 140

147 140

2 712 860

Jogszabályi háttér:

2019. évi költségvetési rendelet

4.)

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2019. (III.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és
- a Rétsági Általános Iskola 2/a és 2/b osztályok kirándulásának útiköltségéből 35.000 Ftot,
- a Rétsági Általános Iskola 4.a osztályának osztálykirándulás
o útiköltségre
63.000 Ft-ot,
o belépőjegyekre 49.140 Ft-ot
o összesen:
112.140 Ft-ot
átvállal.
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.
Határidő: kérelem szerint,
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. február 22-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 Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
A rendelet kihirdetése megtörtént, végrehajtás folyamatos
2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Nyilvánosságra hozatal megtörtént, végrehajtás folyamatos
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
A szerződéskötés, a dolgozók felvétele megtörtént, végrehajtás folyamatos
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Az aláírás részünkről megtörtént, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei megkapták az
aláírandó példányokat.
Cafeteria szabályzat elfogadása
Végrehajtás folyamatos
Közbeszerzési Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása (Közlekedésfejlesztési
pályázat)
Végrehajtás folyamatos.
Vízkorlátozási Intézkedési terv jóváhagyása
A dokumentáció aláírása megtörtént.
Pályázat kiírása Sport és civil szervezetek támogatására I.
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje
Pályázat kiírása Sport és civil szervezetek támogatására II.
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje
Pályázat kiírása Sport és civil szervezetek támogatására III.
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje
Nyárfa úton lévő lépcsőfeljáró és szemeteskuka tároló helyek pótmunkáinak megrende-

1 oldal a 3 oldalból

lése
A beérkezett szerződés-tervezet a mai ülés napirendje
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi beszámolója
A beszámoló elfogadásra került.
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatás megállapítás módosítási
kérelme
A megállapodás aláírásra került.
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatás kérelme
A megállapodás aláírásra került.
A Rétsági Polgárőr Egyesület támogatás megállapodás módosítási kérelme
A megállapodás aláírásra került.
A Váci Útépítő Kft. szerződés módosítási kérelme
A megállapodás aláírásra került.
Buszváróval kapcsolatos döntés meghozatala
A kapcsolat a szállítóvállalkozással felvételre került.
Házasságkötő terem függönyeinek cseréje
A függönyök megérkeztek. A házasságkötő terem kifestése és az új függönyök felrakását követően a helyiség kulturált lett.
Díj felajánlás a Nógrád Megyei Őszi Tárlatra
A határidő még nem járt le.
Kérelem álláshely zárolásának feloldására
A személyi változásokból 1 lerendeződött, a másik esetben április 1. lesz a végrehajtás
dátuma.
Önkormányzatnak okozott kár rendezése érdekében tulajdonosi döntés meghozatala
A károkozó felajánlotta a kárként megjelölt 6 m3 fát, elhozatala a napokban megtörténik.
Delegálás az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati társulási tanácsba
A döntésről készült határozat a kérelmezőnek megküldésre került.
Tulajdonosi döntés meghozatala (024 hrsz-en gallyazási munkák)
A döntésről készült határozat a kérelmezőnek megküldésre került.
Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása
A közbeszerzés elindult.
Határozat meghozatala a „Bölcsőde fejlesztési program 2018.” nevű pályázathoz
A pályázat benyújtásra került
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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 2019. február 28-i ülésén az alábbi részletezés szerint 1 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

1 db

100.000 Ft

1 db

100.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

-

-

támogatott kérelem

elutasított kérelem
Döntés összesen:
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Szociális Bizottság 2019. február 19-i ülésén az alábbi részletezés szerint 32 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

19 db

192.000 Ft

19 db

192.000 Ft

3 db
3 db
5 db
5 db
2 db
2 db
29 db

250.000 Ft
250.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
492.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

-

-

támogatott kérelem

elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása iránti kérelem
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

A Szociális Bizottság 13/2019. (II.19.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek „Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2019. évi díjának megállapításáról” szóló előterjesztés elfogadását.
A Bizottság a 14/2019. (II.19.) számú határozatával a „2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáról” szóló előterjesztést 4 egyöntetű igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.
A Szociális Bizottság a 44/2019. (II.19.) számú határozatával 15 főt javasolt az Önkormányzatnak
2019. március 1-től 2019. augusztus 31-ig 6 hónap időtartamra közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra.
Rétság, 2019. március 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Határozati javaslatok
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
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 2019. március 29-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!
Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a beszámolási időszakban áthozott szabadságomat
töltöm. Március 31. napig maradéktalanul kiveszem a 2018. évről megmaradt szabadságomat.
A napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt.
Szabadásomtól függetlenül a város érdekében az alábbi feladatokat végeztem el:
-

-

-

-

A 32 ha-os terület belterületbe vonása érdekében ismételten felvettem a kapcsolatot
Dombai Gábor geodétával. Közösen intéztük a Földhivatalnál a beadványt. Nyomon követtem az eseményeket. Tájékoztatom képviselő-társaimat, a belterületbe vonás a testületi ülés időpontjára megtörténik. Megfizettük a művelési ágból történő kivonás díját is.
Részt vettem
o a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén,
o a megyei rendőrkapitány beszámolóján,
o a rétsági rendőrkapitány beszámolóján,
o a március 15-i városi megemlékezésen,
o a nyugdíjas klubok nőnapi rendezvényein,
o a Vöröskeresztes bálon,
o a megyei katasztrófavédelmi igazgató éves beszámolóján.
Március 13-ára rendkívüli testületi ülést hívtam össze. Az ülés két napirendje pályázatokhoz kapcsolódott.
Szintén március 13-án részt vettem a Közbeszerzési Bizottság ülésén.
Kovács Gábor a bölcsőde tervezője közreműködésemet kérte az építési engedélyhez
szükséges szakhatósági hozzájárulások mielőbbi megszerzésében. Valamennyi szakhatósággal személyesen beszéltem, az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. A pályázat benyújtásra került. A benyújtás érdekében a pályázatíróval napi szintű volt a kapcsolattartás, adatszolgáltatás.
A Munkaügyi Központban aláírtam az augusztus hóig tartó közmunkaprogram szerződését.
Adatszolgáltatást kért az Állami Számvevőszék, és a Magyar Államkincstár. Az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.
A városunkban betelepült indiai vállalkozó segítségemet kérte. A rendelkezésére álló
elektromos energia kapacitás nem elegendő számára. Közel a tízszeresére lenne szüksége. A vállalkozó nem boldogult az ÉMÁSZ-szal, Kapcsolataim révén segítem őt a ka1 oldal a 2 oldalból

-

-

pacitás bővítésben. Balla Mihály képviselő úr is felajánlotta segítségét, amennyiben elakadnánk.
A Zöld Híd Kft új ügyvezetőjével Hajnal Zsolttal kerestünk több alkalommal időpontot a
személyes találkozásra. A PVB ülés napján lesz a találkozó. Igazgató úr elfoglalt, valamint szabadságra is elment néhány napra, ezért nem sikerült eddig a találkozó. A találkozó témája a szemétszállítás számlázás megoldásának keresése lesz.
A Nyárfa utcai felújításoknál lakossági panaszokat, kérelmeket igyekeztem megoldani,
koordinálni.
A laktanyai szemét elszállítását intéztem.
Jeleztem a szolgáltatónak, hogy a napközikonyha melletti szelektívszigetek kiürítése miatt.
Egyeztetéseket folytatok Zsemberi úrral a 32 ha-os terület kitakarításáról.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.
Rétság, 2019. március 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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