RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
2020. ÉVI ADÓMÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. november 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 helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján az önkormányzat
adómegállapítási joga többek között kiterjed a már bevezetett adók módosítására, az adó mértékének törvényi keretek közötti megállapítására. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan kell meghatározni.
A városunkban alkalmazott, építményadó és helyi iparűzési adó Htv. szerinti maximális mértéke
a következő:
A Htv. 6.§ /c/ pontja alapján az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója mértékének felső határa 2005. január 1-től a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással
valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemek vonatkozásában az adómaximumot.
A Nemzetgazdasági Minisztérium minden évben tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságokat
az adómaximumokról, mely az előterjesztés készítésekor már rendelkezésre áll.
A maximálisan alkalmazható adótét 2020. évben az építményadó tekintetében 1.951,65
Ft/m2/év.
A helyi iparűzési adó adónemre nem terjed ki a valorizáció, az adónem maximuma és az alkalmazott adómérték 2%.
Az építményadónál alkalmazott mértékek messze elmaradnak a törvényi maximumtól.
- Az építményadó mértéke 2011. január 1-től változott. A gazdasági ipari övezetben az adó
évi mértéke 400 Ft/m2, egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2.
- Az állandó tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mérték 2%. Az ideiglenesen építőipari tevékenységet végzők napi 5.000 Ft adó megfizetésére kötelezettek. Mindkét esetben
a maximálisan kivethető mértéket alkalmazzuk, további növelésre nincs lehetőségünk.
A törvényi maximumtól alacsonyabb adómértékek alkalmazása évek óta jelentős összegű önkormányzati támogatást tartalmaz.
Lehetőség lenne ún. önkormányzati adó bevezetésére is, melyet - tekintettel az adófizetők teherbíró képességére – nem javaslok semmilyen jogcímen bevezetni.
1 oldal a 2 oldalból

2020. évi adómértékek megállapítása

2019. 11. 29-i Kt. ülésre

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2019. november 12.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.

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

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
4.

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi adómértékekről és
adónem alkalmazásokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2020. évben a jelenleg bevezetett adónemeken és alkalmazott adómértékeken nem változtat.
Felelős: --határidő: ---

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Jövedelemadók és Járulékok Főosztály
Ikt. szám.: PM/23098/2019.
TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati adóhatóságok és a fővárosi, megyei kormányhivatalok részére az egyes
tételes helyi adómértékek valorizációjáról
2020. január 1-jétől
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. §-ának c) pontja értelmében
az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét – az e törvényben
meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a
33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre
vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az
adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt
összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel –
megállapítsa. A Htv. 7. § c) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza
az, hogy az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál.
A KSH által közzétett részletes fogyasztóiár-index adatok (%-os mértékben) az alábbi honlapon
érhetőek el: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát a fentebb hivatkozott adónemekben az
adómaximumot (a Htv-ben rögzített felső adómérték szorozva 1,047-tel, 1,068-cal, 1,036-tal,
1,039-cel, 1,08-cal, 1,061-el, 1,042-vel, 1,049-cel, 1,039-cel, 1,057-tel, 1,017-tel, 0,998-cal,
0,999-cel, 1,004-el, 1,024-el, 1,028-cal) 2020. január 1-jétől a következő táblázat tartalmazza:
Adónem
Építményadó (épület, épületrész után):

Adómaximum (2020.)
1.951,65 Ft/m2

Telekadó:

354,8459 Ft/m2

Magánszemély kommunális adója:
Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után):

30.161,907 Ft/adótárgy
532,2 Ft/fő/vendégéjszaka

A számításoknál és az önkormányzati adórendeletben rögzített adómérték megállapítása során
figyelemmel kell lenni arra, hogy a Htv. értelmében „felfelé kerekítésre” nincs lehetőség, és az
adót forintban lehet megfizetni. Az adó mértékének – törvényi keretek között történő –
meghatározása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Tájékoztató levelem
– mely joghatással nem bír – nem kötelezi az önkormányzatok képviselő-testületét arra, hogy az
általa bevezetett (vagy bevezetni kívánt) adó esetén az adó mértékét az adómaximumon állapítsa
meg.
Budapest, 2019. október 4.
Szatmári László
főosztályvezető

Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., 1369 Budapest, Pf. 481.
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Vagyonrendeletünk 9.§ (4) bekezdése b) pontja alapján az önkormányzat minden év november
30. napig dönt a haszonbérleti díjak mértékéről. A haszonbérleti díjak megállapítása az elmúlt
időszakban az egyéb bérlemények díjával egyenlő arányban változott. Bérleti díjat a Képviselőtestület öt év óta nem emelt.
Jelenleg alkalmazott mérték:
- külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési ágú területek bérleti díja
3,50 Ft/m2/év,
- belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díja 23,20 Ft/m2/év.
A KSH adatai alapján a 2018. évi infláció 2,8 % volt. A mértékváltozás a bérleti díjak esetében
az igen alacsony infláció miatt nem is került tárgyalásra. Javaslom a haszonbérleti díjak 2013.
évben megállapított mértékének megtartását.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2019. november 12.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

2020. évi földhaszonbér megállapítása

2019. 11. 29-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 / 2019 (IV.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
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.
(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 30ig dönt.
c) A haszonbérleti szerződést legfeljebb 3 éves időtartamra lehet megkötni, mely hosszabbítható

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2019. (XI.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5 / 2019 (IV.02.) számú önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján – felülvizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2020. évre alkalmazandó mértékét.
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban megállapított földhaszonbérleti
díjakat nem módosítja.
Felelős: ---Határidő: folyamatos

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület éves munkaterve alapján tájékoztatást adok az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről.
A gazdálkodásunkat a 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 20. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt
feladatok határozták meg.
2019. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2018. évben képzett pénzmaradvány. Az
elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel
felvételre.
Kiemelt feladatainkról
Költségvetési rendeletünk 20. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat:
20.§
(2) Kiemelt feladatnak
a) az intézmények biztonságos működtetését,
b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak
karbantartását) a városkép javítását,
c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
d) a Napköziotthonos Óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítását,
e) a Rétsági Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését
f) a 32 ha-os területen minimum 10 telek kialakítását
jelöli meg.
Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az intézmények biztonságos működtetése a beszámolási időszak folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.

1 oldal a 4 oldalból

Beszámoló a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről

2019.11.29-i Kt. ülésre

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg. A csoport munkáját nehezíti, hogy többségben női munkaerő áll rendelkezésre. A
hölgyek a fűkaszálásba nem vonhatóak be.
Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel. A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 16 fős
létszámát sikerült feltölteni.
A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, esetében nem érkezett új igény az elmúlt időszakban. Lehetőség lett volna munkásszálló építésére 100 % állami támogatású pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni, mivel az Ipari parkban, illetve a Pusztaszántó városrészben három helyszínen több száz négyzetméteres munkásszállás, apartmanház,
munkáspihenő épül.
Napköziotthonos óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítása

Az óvoda udvarának felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyről döntés november hónapban
született. A támogatói okirat még nem érkezett meg.
Az óvoda vizesblokkjának felújítására, a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére pályázati ígéret volt. Kiírást még nem láttunk. Pályázati forrás hiányában saját költségvetésünk terhére
kell majd a feladatot 2020. évben ütemezni.
Telkek kialakítása
A feladat konkrét végrehajtása nem kezdődött meg.
Város költségvetésének végrehajtása
A szöveges beszámolómban eltekintek a teljesítések százalékos bemutatásától. A konszolidált
táblázatok 2-3-as mellékletei a teljesítés % sorokkal kibővítésre kerültek. A szöveges beszámolómban inkább értékeléseket, elemzéseket, tájékoztatásokat írok.
A város 9 havi teljesítésénél jól látható, hogy a bevételek magasan meghaladják a kiadáokat. Ennek oka, hogy a 2018. évi pénzmaradvány (számlamaradvány) 1.506.288.976 Ft-os összege bevételként könyvelendő a tárgyévi költségvetésben. A finanszírozási bevételek nélküli bevételünk
513.930.508 Ft, a kiadások szintje 590.805.864 Ft. Helyi adóból (99,5 % a teljesítés), a II. félévben
két időpontban várunk jelentősebb összegeket: december 15., december 20. Az év végi teljesítést
ma még nem lehet megbecsülni.
A kiadások tekintetében a működési kiadások az időarányostól (75 %) mérsékelten elmaradnak
(62,98%). Ennek oka, hogy a lakossági szemétszállítástámogatás bekérője a mai napig nem érkezett meg maradéktalanul. Jelentős az elmaradás (teljesítés 1,55 %) a fejlesztések kiemelt előirányzaton. Ennek oka az, hogy a beruházások (zöld város pályázat, közlekedésfejlesztési pályázat) megvalósítása még nem történt meg szeptember 30-ig.
Az összevont költségvetés 1.874.064.031 Ft eredeti és 1.939.562.157 Ft módosított előirányzatai
2019. szeptember 30 napig a következők szerint teljesültek:
- bevételek 1.804.692.410 Ft
- kiadások 601.335.431 Ft.
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Beszámoló a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről

2019.11.29-i Kt. ülésre

Különösen az új képviselőtársak figyelmét szeretném felhívni arra, hogy az intézményfinanszírozás
jelentősen megemeli az összevont költségvetés főszámait. Jelenleg 183.552.271 Ft az intézményfinanszírozás bevétele az intézményeknél, kiadási oldalon pedig a város tételei között jelenik meg.
Az előző évi pénzmaradvány is pénzforgalom nélküli bevétel, mely a bevételi főösszeget megemeli. Az intézményfinanszírozás és pénzmaradvány nélküli 2019. évi bevétel 515.772.121 Ft, kiadások intézményfinanszírozás és finanszírozási kiadásokon kívül 407.253.533 Ft.
Összességében elmondható, hogy beszámolási időszakban gazdálkodásunk biztonságos
volt.
Intézmények
Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)
A bevételek teljesítése 75,2 %. Előirányzat túllépés a működési és a választásra átvett pénzeszközök esetében volt. Kiadások teljesítése 68,61 %.
Napköziotthonos óvoda
A bevételek 71,75 %-os teljesült, a kiadási oldal 67,41%.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A bevételek 71,05 %-a teljesült, a kiadási oldal teljesítése 62,96 %.
Család- és Gyermekjóléti Központ
A bevételek teljesítése 70,69 %, a kiadások teljesítése 67,18 %.
Az előrányzatokat és a teljesítéseket áttekintve megállapítható, hogy feladatonként (intézményenként) előirányzat túllépés a kiadások tekintetében nem volt. Néhány esetben kell majd korrekciót
végrehajtani.
Tájékoztatás a kötelezettségvállalással terhelt tartalékról:
A 2019. évi költségvetés szeptember havi módosítását követően 415.584.936 Ft előirányzat áll
rendelkezésünkre. Az előirányzat terhére kötelezettségvállalások történtek, de részben még nem
ismert mértékük:
- Zöld város pályázat: 2017. évben kezdődött el a pályázat előkészítése, akkor készült a
csökkentett költségbecslés is. Az építőiparban folyamatosan tartó árrobbanás miatt nem
tudjuk, milyen arányú önrészre lesz szükség a 456.546 eFt-os támogatáshoz. Ha a közlekedésfejlesztési pályázat tapasztalatából indulunk ki, jó esetben 100-150 millió forint többletkiadás sem kizárt.
- Kivitelezés alatt van a Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti közterület. A számla 2019. év hátralévő részben fog beékezni (22.918.955 Ft + áfa)
- Nem tudjuk mi lesz a sorsa a 3-4. bölcsőde pályázatnak. Szerencsés esetben a 4. alkalommal benyújtott pályázat nyer, mely jelenleg 100 % támogatási intenzitású. A beruházásig azonban az építőipari árak tovább nőhetnek. Amennyiben a 3. alkalommal benyújtott
pályázat nyer, a vállalt önrész 106.158.949 Ft.
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Beszámoló a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről

-

2019.11.29-i Kt. ülésre

Az éves karbantartási tervekbe felvételre javasolt, de meg nem valósított felújítások, beruházások (400-as futópálya rendbetétele, civil szervezetek háza építése, szükséglakás lebontása, új építése, Orgona köz vízelvezetése, járdaépítések, szolgálati lakás felújítása,
Takarék utca vízelvezetés, étkező kialakítása, sportöltöző bővítés, 32 ha-os területen telekkialakítás megkezdése, óvoda belső felújítása, Szőlő utca végének kitakarítása, temetőkerítés kialakítása stb).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. november 14.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
fentiekben felsorolva
3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva
4. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.( XI.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.
A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

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

Előterjesztést készítette: Pekáryné Mindszenti Csilla igazgatási ea.
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. november 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!
Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához.
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően
jár el.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról
hozott döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben rögzíti.
A pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 5. volt.
A támogatott hallgatók részére a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az
ösztöndíjat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a
Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.
Az önkormányzatnak a bírálati döntést 2019. december 5-ig kell meghozni.
„A” típusú pályázat 14 db érkezett, ebből érvényes: 14 db.
„B” típusú pályázat nem érkezett.
A csatolt melléklet tartalmazza a pályázók adatait és a pontrendszer szerinti besorolást. A szociális
helyzetet az igazolt egy főre eső jövedelmen kívül befolyásolja a családon belüli munkanélküliség,
az egyedül álló szülő, tartós betegség, tanulmányokat folytató testvér.
Az „A” típusú pályázat ösztöndíja 2 egymást követő tanulmányi félévre (2x5 hónapra) kerül megállapításra.
Jelen pályázat kifizetései a „Bursa-2020-A” tekintetében a 2020. évi költségvetést terhelik.
Rétság, 2019. november 12.
Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

1 oldal a 2 oldalból

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása

Kt. 2019. november 29-i ülése

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság város 2007.-től minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mely a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására került létrehozásra.
3.) Jogszabályi háttér:
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2015. (XI. 23.) számú szociális ellátások rendjéről szóló rendelete
4.) Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019.(XI.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:
BURSA "A"
Csige Patrik
Deme Bálint Zoltán
Dudás Nóra
Hoffmann Henrik Medárd
Hugyecz Péter
Jakab Tamás
Katona Kamilla
Kiss Dávid
Lontai Máté
Lőrincz Ákos
Nagy Emese
Szabados Imre
Szalai Cintia
Zachár Panna
Határidők-Bursa –2020-A-Pályázatok:
2019. december 5. pályázatok elbírálása
2019. december 6. Támogatáskezelő értesítésére
2019. december 9. pályázók értesítésre
2020. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére
2020. augusztus 31. támogatás második 5 havi összegének kifizetésére
Felelősök:
Pekáryné Mindszenti Csilla a Támogatáskezelő, valamint a pályázók értesítésére
Fodor Rita Mária a kifizetésre
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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Bursa Hungarica pont rendszer-BH-2020
Havi jövedelm határ 1000 Ft-ban
egyéb körülmény
NÉV
Pont
Csige Patrik
Deme Bálint Zoltán
Dudás Nóra
Hoffman Henrik
Medárd
Hugyecz Péter
Jakab Tamás
Katona Kamilla
Kiss Dávid
Lontai Máté
Lőrincz Ákos
Nagy Emese
Szabados Imre
Szalai Cintia
Zachár Panna

100 Egyedül tanuló
tartós munka
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 felett álló szülő testvér betegség nélküli
10
9
8
7
6
4
3
2
1
5
3
1
2
BURSA "A"
7
2
1
6
5

nem érkezett pályázat

Éves költségvetési kiadás:

4
6
1
1
3
3

5
5
5

3

5
3
3

8
1
3

3
1
1
BURSA "B"

5

2

különleges
méltánylás

össz ösztöndíj

rangsor

9
1
11

8000
4000
10000

12
11
6
1
8
6
13
1
6
1
6

10000
10000
6000
4000
8000
6000
10000
4000
6000
4000
6000

0

0

Összesen:

96000

Pontérték: 0-3: 4.000,- 4-6: 6.000,- 7-10: 8.000,- 10- : 10.000,2020.01.31.-ig kifizetés: 5 x 96.000,- = 480.000,- 2020.08.31.-ig kifizetés: 2 x 480.000,- = 960.000,-

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: Mezőfi Zoltán polgármester

KÖZFOGLALKOZTATÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE
2019.
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

-i ülésére
Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatása alapján 2019. november hótól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében
az elhelyezkedés lehetőségnek megteremtése érdekében újabb képzési program indítására kerül
sor.
Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és kompetencia fejlesztési programok szervezése.
Jelenlegi információk szerint a rétsági lakosok köréből 10 fő nyújtott be szándéknyilatkozatot a
képzésre: (virágkötő).
A képzés tervezett kezdete és vége: 2019.11.18 – 2020.02.29 közötti időszakban ( a képzés indításától függően)
Támogatás mértéke: 100% bér és járulék ( br.: 81.530 Ft/hó + 7134 Ft/hó)
Ahhoz, hogy a szándéknyilatkozatot tett rétsági lakosok képzése megvalósulhasson szükséges az
új hatósági szerződés megkötése. A megvalósításban az önkormányzat, mint közfoglalkoztató
venne részt. Az új szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a jelenleg aktív foglalkoztatási létszám betöltött legyen.
Az előző évekhez hasonlóan a képzés szervezése során elég sok a bizonytalan tényező. Jelen
kérelemben szereplő igény 10 fő alkalmazására készült, hogy a tanfolyam indításának ne legyen
akadálya. Az előterjesztés mellékletét képezi a kérelem munkaanyag változata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb
idejű közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.
2019. november 05.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése

2019.11 -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
/2019.11. ( 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 100%-os állami támogatás mellett, 2019.11.18-tól2020.02.29-ig ,10 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön a képzés időtartamára.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja.
Határidő: 2019.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.11. 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.
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Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése

Határidő: ---Felelős: Mezőfi Zoltán 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: Mezőfi Zoltán
telefonszáma:
Kapcsolattartó
neve: Hesz Ildikó
telefonszáma: 30/270-0983
elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu
Számlavezető pénzintézetének
neve: OTP BANK
címe: 2651 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: 2019/12/1206/0137 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.11.05. 11:56:48
Aláírás

1

2. A közfoglalkoztatás leírása
a) A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága:
Virágkötő tanfolyam megvalósítása
b) Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára:
Foglalkoztatás elősegítése

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: 10 fő
A program időtartama: 2019.11.18 - 2020.02.29
A program teljes költsége: 3 082,13 eFt
Saját erő összege: 0 eFt

Sorszám

4. Támogatásra vonatkozó adatok

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

Költségnem megnevezése

A támogatás teljes időtartamára
(Ft)
2019

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]

388 240
33 970
422 210
422 210

2020
2 445 900
214 020
2 659 920
2 659 920

0
0

0
0

0
0

0
0

422 210
0

2 659 920

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0137 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.11.05. 11:56:48
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
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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
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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

....................
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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
képzésben való részvétel

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

Tervezett időtartam
kezdete

vége

2019.11.18

2020.02.29

Tervezett Ellátandó feladathoz szükséges
létszám
munkakör
(fő)
10 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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9. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és
képzési típusonkénti bontása.
Virágkötészeti ismeretek elsajátítása
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Sorszám

10. A tervezett képzések adatai
Képzés megnevezése

Képzés időtartama
(órában)

Tervezett
létszám
(fő)

OKJ száma

1. virágkötő

elmélet

10
10

Mindösszesen:

Képzés költsége
(Ft)

Képzés kezdete
(év, hónap, nap)

gyakorlat
0

Ft/fő
0

2019.11.18

10

összesen
100
100

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

2019.11.18

2020.02.29

napi
munkaidő
(óra/nap)

bér1
(Ft)

támogatás
mértéke
(%)
2019

Összesen:

10

10

8

100

2020

SZHA2
(Ft)
Összesen

2019

2020

bér- és SZHA összesen
(Ft)
Összesen

2019

2020

Összesen

388 240

2 445 900

2 834 140

33 970

214 020

247 990

422 210

2 659 920

3 082 130

388 240

2 445 900

2 834 140

33 970

214 020

247 990

422 210

2 659 920

3 082 130

* 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 KIVA adózás alá nem tartozom.
8. 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.
9. 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.
10. 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. §
Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0137 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.11.05. 11:56:48
Aláírás

8

(1) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal megszüntetem.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Vállalom, hogy a folyósított támogatást kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.
16. 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.
17. 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.
18. 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.)
19. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről a Kincstár, illetve a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot
szolgáltat.
20. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók.
21. Nyilatkozom, hogy kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem
Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0137 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.11.05. 11:56:48
Aláírás

9

támogatást.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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;
26. 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.
27. 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
28. 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. november 05.

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.

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0137 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás időpontja: 2019.11.05. 11:56:48
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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.

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0137 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette és eéőterjesztő: Jávorka János képviselő
Északi kijáratnál megvalósított autóbuszmegálló elnevezése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. november 19-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!
Rétság Város Önkormányzata pályázati támogatással megvalósította Rétság Északi kijáratánál,
a lakosság igényének megfelelő új autóbusz megálló helyet. A beruházás műszaki átadásaátvétele folyamatban van. Az elmúlt hónapokban több lakos azzal a kéréssel keresett meg,
hogy a közlekedő autóbuszok mikortól állnak meg az újonnan elkészült megálló helyen. A kérések tisztázása érdekében levéllel fordultam a KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasághoz. Levelemre Molnár Róbert forgalmi
osztályvezető 2019. szeptember 30-n válaszolt. Molnár Róbert forgalmi osztályvezető az alábbiakról tájékoztatott, hogy „Társaságukhoz még nem érkezett megkeresés Rétság Város
Önkormányzatától az új megállókkal kapcsolatban. Az új megálló üzembe helyezése csak
akkor valósul meg, ha megtörténik a műszaki átadás és minden szakhatósági engedély,
rendelkezésre áll. A megálló elnevezéséről az Önkormányzatnak kell hivatalos értesítést
küldeni, melyben közli a megálló nevét és az üzembe helyezés dátumát. Menetrendmódosítási javaslatainkban ezután tudjuk felterjeszteni a szolgáltatás megrendelője irányába jóváhagyásra az ezen útirányba közlekedő járatok megállítását a megállóhelyen és
megvalósítani a szükséges díjszabás hozzárendelését”
A KMKK tájékoztatója az előterjesztéshez mellékelve.
Javaslom, hogy az érdemi ügyintézés gyorsítása érdekében a Képviselő-testület a mai ülésén
adjon nevet, a Rétság közigazgatási területén megvalósult új autóbuszmegálló helynek.
Javaslom, hogy az új autóbuszmegálló hely elnevezése: „Rétság, Jásztelek” megállóhely legyen.
Javaslom, hogy a műszaki átadás-átvétel befejezését követően, a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul kezdje meg a szakhatósági engedélyek beszerzését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság 2019. november 18-n
Jávorka János s.k.
képviselő
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Északi kijáratnál megvalósított autóbuszmegálló elnevezése

2019. 11.19 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XI.19.) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület megtárgyalta Rétság közigazgatási területén elkészült autóbuszmegállóhely elnevezésére tett javaslatot.
A Képviselő testület elfogadja az új buszmegálló helyre javasolt, „Rétság, Jásztelek” megállóhely elnevezést.
A Képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy az új buszmegálló hely műszaki átadásátvételét követően, a Polgármesteri Hivatal kezdje meg a szakhatósági engedélyek beszerzését, majd azok alapján kezdeményezze a KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságnál az új, „Rétság, Jásztelek” megállóhely, menetrendben történő rögzítését és működtetését.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

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

amely létrejött
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
(2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf.: 24., asz.15453260-1-12, képviselője: Varga Nándorné
igazgatóhelyettes), mint megbízó (a továbbiakban Megbízó),
valamint a
Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
(2049 Diósd, Katinka u 6., asz.: 12459092-2-13, képviseli: Galambos Zoltán), mint megbízott
(a továbbiakban Megbízott)
között alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

I.
A megbízás tárgya: a Megbízó és a Megbízott együttműködése a 2019/20-as, azaz 2019.
november 01 – 2020. április 30-ig tartó színházi évad szervezésében és
lebonyolításában, Rétság városában az alábbi feltételek alapján.

II.
Jelen együttműködés értelmében az alábbi színházi előadások megszervezése és
megtartásának fejében a megbízó jogosult az eladott bérletek és jegyek bruttó
előadásonkénti bevételének %-ra, melynek aránya a következőképpen alakul: 50 %-os
háznál vagy az alatt 0 %-ra, 50 % felett 10 %-ra.

III.
1. A Megbízott kötelezettségei: a Megbízott vállalja, hogy a 2019/20-as évadban a következő
darabokat bemutatja bérletes és belépőjegyes rendszerben a Megbízó színháztermében:
Gyárfás Miklós – Butaságom története
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
Marcel Achard – A bolond lány
A megbízott garantálja, hogy bérlete a fenti 3 darabot tartalmazza, melynek ára bruttó 7.500,Ft/bérlet, továbbá 1 db jegy ára bruttó 2.800,- Ft/előadás, mely összegek 27 % Áfa-t
tartalmaznak. A Megbízott gondoskodik az előadások kapcsán, a törvényi előírásoknak
megfelelő bérletek, jegyek, plakátok, szórólapok, reklámok biztosításáról, valamint a szerzői
jogdíjak megfizetéséről. A Megbízott az előadásokhoz maga biztosít szükség esetén hang- és
fénytechnikát, mikroportokat, amelyekhez használja a Megbízó rendelkezésére álló technikát.

2. A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó vállalja, hogy a fenti előadások mellett nem rendez
felnőtt színházi előadást a Megbízottal történő írásbeli egyeztetés nélkül jelen szerződés
érvényességi idejéig, ellenkező esetben a Megbízott azonnali hatállyal, egyoldalúan
felmondhatja jelen megállapodást, és egyidejűleg a Megbízó köteles a Megbízott addig
felmerült költségeit maradéktalanul megtéríteni. A Megbízó vállalja, hogy a 3. pontban lévő
előadásokról nézői igény esetén a rendelkezésre álló információk alapján szakszerű
tájékoztatást ad, azok jegyeit, bérleteit árusítja, azokról az átvételtől az átadásig pontos
elszámolást vezet a Megbízott által a Megbízó kezelésébe adott számlatömbben. A Megbízó
gondoskodik a közönség szervezéséről. A Megbízó kizárólag bérletek árusítását folytatja az
első előadás előtti két hétig. Az ebből származó bevétel készpénzes elszámolása az első
előadás lejátszását követő egy órán belül történik.

A bérletet vásárló nézőktől elérhetőséget (telefonszám, e-mail cím) kér és jegyez fel a
Megbízó, mely lehetővé teszi a Megbízott számára, hogy megfelelő tájékoztatást adhasson az
esetleges változásokról (vis major: elmaradt előadás, annak pótlása stb.) A jegyek árusítása,
azok kézhezvételétől számított legkorábbi pénztárnyitástól az előadás napja előtti utolsó
pénztár nyitva tartásig, valamint az előadás előtt egy órával az előadás kezdéséig történik,
kivételt képez, ha valamennyi jegy korábban elkel. A jegyárusításból származó bevétel
elszámolása az aktuális előadás lejátszását követő 1 órán belül történik. A Megbízó az
előadások napján biztosítja kitakarított, megfelelő szobahőmérséklettel rendelkező öltözőit,
színpadát, nézőterét a Megbízó által előre jelzett órától, valamint gondoskodik a
lebonyolításhoz szükséges személyzetről Ruhatáros, pénztáros az előadás előtt minimum 1
órával, a Megbízottal együttműködő hangtechnikus. A Megbízó gondoskodik továbbá az
előadások zavartalan lebonyolításáról, biztosítja, hogy érvényes bérlet, ill. jegy nélkül senki ne
jusson be a nézőtérre.
IV.

1. A Megbízott a Megbízóval egyeztetve választja meg az előadások időpontját, az esetleges vis
major (betegség, időjárás stb.) esetén elmaradt előadás új időpontját. Az előadások időpontját
legkésőbb az előadás előtt három héttel rögzíteni kell a szervezés biztosítása érdekében. A
Megbízott a repertoáron lévő további darabjait, műsorai esetleges bemutatása a Megbízó
javaslata, vele történő egyeztetések alapján lehetséges. A Megbízott gyakorolja a fenti
előadások felett valamennyi jogot, beleértve az előadói jogokat is.
2. A Megbízó jogai: Megbízó egyoldalúan felmondhatja jelen megállapodást súlyos
szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Megbízott ez első
előadás előtti egy hétig nem biztosítja a bérleteket, jegyeket, és az előadások propaganda
anyagát, valamint eltér a bérletben ígértektől.

3. Jelen szerződésben nem rögzített vitás kérdésekben a vonatkozó Ptk. Jogszabályok az
irányadók.
4. A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírtak.

Diósd, 2019. ……………………

Városi Művelődési

Körúti Színház Kulturális

Központ és Könyvtár

Közhasznú Nonprofit Kft.

Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

…………………

……………………

Varga Nándorné

Galambos Zoltán

igazgatóhelyettes

igazgató

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

Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Erdeiné Horváth Krisztina
Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. november 29-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
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Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a kintlévőségekről.
Adótartozások
2019. 11. 15.
Tartozás
Építményadó (6 adós)
Kommunális adó (34 adós)
Iparűzési adó (39 adós)
Gépjárműadó (110 adós)
Talajterhelési díj (5 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
343
734
5.301
2.290
874
9.542

57
22
136
21
175
56

A hátralék összege építményadóban, kommunális adóban, iparűzési adóban, és talajterhelési díjban csökkent, gépjárműadóban nőtt.
A követelésállomány 2019. 08. 10-én 9.686 eFt volt, ez 144 eFt-tal csökkent. 171 az adótartozók száma, az egy adózóra jutó adótartozás összege 56 eFt.
A követelésállomány az elmúlt időszakban csökkent. A kommunális adó megszüntetése után az
adózók egy része rendezte a még meglévő tartozását, így a tartozás összege tovább csökkent
ebben az adónemben.
A 2019. 09. 16-án esedékes befizetések előírásra kerültek és még nem minden adózó fizette be az
előírt adót. A befizetések feldolgozása folyamatos. A követelésállomány az év végéig várhatóan
csökkenni fog, mert a fizetési felszólításokra is érkeznek még befizetések.
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Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2019. 08. 10. és 2019. 11. 15. időszak között:
Építményadó
Nyitó tartozás
378

Záró tartozás
343

Változás
-35

Nyitó túlfizetés
241

Záró túlfizetés
5

Változás
-236

Kommunális adó
Nyitó tartozás Záró tartozás
857
734

Változás
-123

Nyitó túlfizetés
75

Záró túlfizetés
50

Változás
-25

Iparűzési adó
Nyitó tartozás
5.828

Záró tartozás
5.301

Változás
-527

Nyitó túlfizetés
23.168

Záró túlfizetés
5.355

Változás
-17.813

Gépjárműadó
Nyitó tartozás
1.728

Záró tartozás
2.290

Változás
562

Nyitó túlfizetés
48

Záró túlfizetés
43

Változás
-5

Talajterhelési díj
Nyitó tartozás Záró tartozás
895
874

Változás
-21

Nyitó túlfizetés
170

Záró túlfizetés
163

Változás
-7

Intézkedések
Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre adófolyószámlán lévő egyenlegükről tájékoztatást
kaptak. Akinek az egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozása, kérésére átvezettük.
- 2019. 10. 16-i információs zárás alapján fizetési felszólítást küldtem 254 adózónak, 17.112 eFt
adó- és 551 eFt pótléktartozásról. Az adóval tartozók abban az esetben kaptak felszólítást, ha
tartozás mértéke meghaladta az 1.000 Ft-ot valamelyik adónemben.
A fizetési felszólítás tartalmazza, hogy ha az átvételtől számított 8 napon belül nem fizeti meg az
adós a gépjárműadó tartozását, a gépjármű forgalomból kivonásra kerül, amennyiben a tartozás
egy éven túli.
A felszólítás tartalmazza, ha tartozását a megjelölt határidőre nem fizeti meg az adós, vagy már a
gépjármű nincs a tulajdonában, vagy forgalomból kivonatta a gépjárművet, végrehajtási eljárást
kezdeményezünk a tartozására. Az adótartozók tájékoztatást kapnak még a végrehajtási cselekmények fajtáiról.
-Kifüggesztésre került az adóslista:
A 2019. 11. 12-én kifüggesztett adóslistán összesen 14 adózó szerepelt: 9 adózó 100 eFt felett, és 5 adózó 50- 100 eFt között tartozott.
Egy adós közülük a NAV-nál van végrehajtási eljárás alatt. Egy listán szereplő adózónál a felszámolási eljárást még nem fejezték be. 4 adózó a végrehajtónál van, közülük 2-nek az ingatlanára
végrehajtási jogot jegyeztek be.
-3 adózó részletfizetési kedvezményt kapott az elmúlt időszakban. 2 adózó részletfizetési kérelmének elbírálása folyamatban van.
Jelenleg 5 adózó teljesíti a részletfizetést.
Felszámolási eljárás alatt 5 adózó van, adótartozásuk 364 eFt, pótléktartozásuk 15 eFt. Új felszámolási eljárás nem indult.
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Végrehajtónál jelenleg 20 adózó van, 1.337 eFt adótartozással és 210 eFt pótléktartozással. A
végrehajtói iroda utalt az elmúlt időszakban 67 eFt-ot talajterhelési díjra.
-NAV-nak behajtásra 2 adózó van átadva 1.027 eFt az adó- és 34 eFt a pótléktartozással. A
NAV-hoz végrehajtásra átadott adózók tartozásából 178 eFt érkezett helyi iparűzési adóra.
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról
Bejegyzett köve- Bejegyzés
Dátum
Megjegyzés
telés
összege típusa
(eFt)
1.
59
jelzálogjog
2015.03.02. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2.
87
jelzálogjog
2015.04.22. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése
folyamatban van
3.
70
jelzálogjog
2015.06.10. végrehajtóhoz
átadva
behajtásra,
jelzálogjog bejegyezve
4.
65
jelzálogjog
2014.09.23 végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
5.
51
jelzálogjog
2015.11.30. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése
folyamatban van
6.
70
jelzálogjog
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
7.
95
jelzálogjog
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
8.
47
jelzálogjog
2016.03.11. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése
folyamatban van
9.
39
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
10. 47
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
11. 609
végrehajtási jog 2016.05.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
12. 27
jelzálogjog
2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
13. 1.079
végrehajtási jog 2016.07.27 végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
14. 67
jelzálogjog
2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
15. 735
végrehajtási jog 2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről:
Polgármesteri intézkedések:
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat kérdéseikkel az ügyintézőhöz irányította. A térítési díjjal
kapcsolatban, aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányította.
Jegyzői intézkedések:
Adótartozás tekintetében figyelemmel kíséri az intézkedéseket. Tájékoztatja az adósokat a részletfizetési lehetőségekről. A jegyző az adó-, térítési díj-, a bérleti díj-, és a lakbértartozások tekintetében intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről.

Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások:
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Lakbér:
2 fő tartozik. Összesen: 43.071.- forint értékben. A fizetési felszólítást ismételten kiküldtük.
Közterület és hirdetőtábla:
Közterület használatból eredő tartozás nincs.
Hirdetőtábla tekintetében a jelenleg 1 fő tartozása: 3.302.- forint.
A fizetési felszólítást ismételten kiküldtük.
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása:
Tovább számlázott díjak számlázása tekintetében folyamatos a befizetés, nincs tartozás.
Bérleti díj tartozás 1 főnek van, 9.000.- Ft értékben. A felszólítást kiküldtük.
A Föld haszonbérleti díjjal 1főnek van tartozása: 64.768.- Ft értékben.
Egyéb kiszámlázott szolgáltatás tekintetében nincs tartozás.
Étkezési térítési díjak:
Az iskolai intézmény étkezésnél 429.471.- forint. Ez az előző jelentéshez képest 37.021.- forinttal
csökkent.
A fizetési felszólítást kiküldtük, befizetésük folyamatos.
Szociális étkezés tekintetében 1 főnek van elmaradása. 44.160.- forint.
Több olyan étkező van, aki a többszöri felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének.
Óvodai térítési díj tekintetében a mostani befizetésnél betegség miatt hátralék keletkezett 9 főnél,
összesen: 53.460.- Ft. értékben.
Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások részletezése:
Megnevezés
lakbér
közterület
hirdető tábla
bérleti díj
továbbszámlázott
földbérlet
iskolai étkezés
szoc. étkezés
óvodai étkezés
Összesen:

nyitó
lejárt jelenlegi hátralék követelés változás
43071 43071
43071
0
0
0
0
0
3302
3302
3302
0
18000
9000
9000
9000
0
0
0
0
0 64768
64768
-64768
466492 429471
429471
37021
44160 44160
44160
0
0 53460
53460
-53460
575025 647232
647232
-72207

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. november 18.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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2. Jogszabályi hivatkozások
3. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XI.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintetettől – a
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködését és számokban kimutatható eredményes munkát vár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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: Mezőfi Zoltán polgármester
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatinak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. november 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 Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.

192

Árajánlat elbírálása a Piac téren lévő oszlop áthelyezési munkákra (Zöld város pályázat
végrehajtása érdekében)

Az árajánlat elfogadásra került, a kiviteli tervek néhány napon belül elkészülnek.
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Váci Útépítő Kft. fakivágási kérelme: a döntésről értesült a vállalkozó, a fák kivágása
megtörtént.
Közbenső döntés meghozatala a Zöld város pályázat közbeszerzésével kapcsolatban
A döntés megszületett, a hiánypótlásra felszólító levelet megkértük a közbeszerzőtől.
A településkép védelméről szóló helyi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv
elfogadása: A rendelet hatályba lépett
Előterjesztés s 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására: a terv elfogadásra
került, a döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.
Rétság Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kazáncseréje, bérleti szerződésének módosítása: a kazán jelenleg működőképes, tavasszal igényel karbantartást, javítást. A bérleti szerződés módosításáról nincs információnk egyeztetésről.
Országos Mentőszolgálat volt laktanya területén 4 darab parkolóhely biztosítása, tulajdonosi hozzájárulás kérelme: A tulajdonosi hozzájárulás megadásra került.
Tulajdonosi hozzájárulás (mentőállomás építési engedélyezési eljárásának megindításához): A tulajdonosi hozzájárulás megadásra került.
Rétsági Polgárőr Egyesület támogatási megállapodásának jóváhagyása: a megállapodás aláírásra került.
Településrendezési eszközök módosítása – Egyedi kérelemre Holhós és Társa Kaputechnika Kft.): Nincs hivatalos információnk a lakossági egyeztetésről. A lakók szóban
elmondták egyet nem értésüket.
„Szülői Munka Közösségének és a szülők” kérelme: A szendehelyi konténer étkezőt a
napokban megtekintem. Szóban kaptam más javaslatot is.
TKM kérelem: a támogatás kifizetése megtörtént.

1 oldal a 3 oldalból

204

Szerződéskötés jóváhagyása (Egészségfejlesztési Iroda)

205

Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos szerződések jóváhagyása: A szerződéskötés

A szerződéskötés megtörtént, a bérleti díj megérkezett.
megtörtént.

206

Szerződések jóváhagyása: FOGI Színház – Az asszony körbejár: A szerződéskötés

207

Szerződéskötés jóváhagyása: Vis Major Munkacsoport jegyzőkönyve alapján – angol
nyelvtanfolyam 2 terembérleti kérelem: A szerződéskötés megtörtént
Kereplő Néptánc Egyesület kérelme: A szerződéskötés megtörtént.
Kérelem címerhasználatra: Az engedély megadásra került.
Elektronikai hulladékok átvételéről kötendő szerződés jóváhagyása: A szerződéskötés

megtörtént
208
209
210

megtörtént
211
212

Megbízási szerződés jóváhagyása (Juhász Dominika): A szerződéskötés megtörtént
Tervezési szerződés elfogadása (OMEXON Magyarország Kft.): A szerződéskötés

megtörtént
213

Tervezési szerződés módosítása (TAK tervezési munkák): A szerződéskötés megtör-

tént
214

Tervezési szerződés utólagos jóváhagyása (Rózsavölgy u. 2-8. társasház előtti
közterületrendezés): A szerződéskötés megtörtént

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. október 09-i ülésén az alábbi részletezés szerint 42 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

38 db

474.000 Ft

38 db

474.000 Ft

1
1
2
2
1
1
42 db

200.000
200.000
60.000
60.000
734.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem

Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj
megállapítása
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

Rétság, 2019. november 21.
Mezőfi Zoltán
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: Mezőfi Zoltán polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. november 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 napi hivatali munkám megegyezik elődöm feladatival: utalások, aláírások. Jelentősen
megnövekedett a polgármesteri ügyfélforgalom az előző időszakhoz képest. Hosszabb
ideje felgyülemlő sérelmekkel, problémákkal kerestek meg. Bizottságok hiányában kellett a problémákat megoldani, úgy, hogy jogszabályt ne sértsek.
2019. október 13-án szereztem polgármesteri mandátumot, a polgármesteri irodát október 24-én foglalhattam el. Ezzel együtt a következő feladatokat láttam el:
-

Október 15-én az indiai befektető meghívására együtt megtekintettük az épülő
gyárat, kérte együttműködésemet munkájához. Kiemelt beruházás hazánkban.
Részletes kéréséről a későbbiekben tájékoztatom Önöket.

-

Október 17-én Salgótarjánban a Kormányhivatalban egyeztettem az új önkormányzatról, feladatinkról. Külön felhívták a figyelmem a halasztást nem tűrő feladatokra, például jegyzői pályázat azonnali kiírása.

-

Október 18-án személyesen egyeztettem bizottsági elképzelésemről az általam
előterjesztett külsös bizottsági tagokkal.

-

Október 19-én a Vöröskereszt helyi szervezet meghívásának tettem eleget az
Idősek és véradók napja alkalmából. Gyakorló véradóként igen megtisztelő volt
számomra a felékérés, hiszen magam is érzem a véradás fontosságát. Véradóként magam is jubiláltam.

-

Október 21-én Plébános úrral egyeztettem a Mindszenty-nap rendezvény egyházi eseményéről Itt szeretném megköszöni Tóth Ferenc atyának az együttműködését. Ugyanezen a napon ismét találkoztam az indiai tulajdonossal, ahol már
konkrét együttműködésről tárgyaltunk. 30 fő előzetesen felvett munkaerő Lengyelországban betanul november 4-től. Segítségemet kérték a munkaerő feltöltésben, tájékoztattak a jelenleg betölthető álláshelyekről. Több rétsági lakos önéletrajzát személyesen adtam át a vezetésnek.

1 oldal a 5 oldalból

-

-

Október 22-én a Kormányhivatal jelenlétében megtörtént a polgármesteri munkakör átadása, átvétele. Az átadás egy eset kivételével rendben lezajlott. A Kormányhivatal a közlekedésfejlesztési pályázat műszaki átadás-átvételének megismétlését rendelte el, mivel az első alkalommal – október 18-án - már polgármesterként nem kaptam meghívást az eseményre. A jegyzőkönyvet úgy akarták
velem aláírattatni, hogy jelen sem voltam az átadás-átvételen, és alpolgármesterként kellett volna aláírnom a jegyzőkönyvet. Erre még majd visszatérek október 31-i beszámolóm kapcsán.
A délután folyamán részt vettem a Szabadságkoncerten. Itt szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóinak, a Kereplő Néptánc Egyesületnek, a közmunkaprogramban részt vevő
dolgozóknak, Városgondnoknak, a Rétsági Polgárőr Egyesület tagjainak a munkáját. A rendezvény során folyamatosan egyeztettünk a rendező Juhász Dominikával. A 2-es számú főúton kialakult dugó kapcsán a rendező a helyszínen tartózkodó rendőrhatóság felkérte a forgalomirányításra. A közreműködő hatóság
ennek nem látta indokoltságát. A Karthágó koncert alatt a katasztrófavédelem ellenőrzést tartott, mely során a katasztrófavédelmi engedélyezett tervhez képest
eltérést nem talált. A rendezvény az előírt szabályoknak maximálisan megfelelt.
Bízom benne – bár a tapasztalatom is ez -, hogy a szórakozni kívánók a folyamatban lévő ellenőrzésekből semmit nem tapasztaltak.
Október 24-én aláírási címpéldányt kértem a közjegyzőtől, Balassagyarmaton.
Az aláírási címpéldány birtokában kellett benyújtanunk a szerződés-módosítási
kérelmet a Szabadságkoncert támogatására. A módosítási kérelmet összeállítottuk, beküldése megtörtént.
Október 24-én Hegedűs Ferenc átadta a polgármesteri iroda kulcsait az irodai
asszisztensnek. köszönöm mindazok közreműködők segítségét, akik ez idő alatt
közreműködtek abban, hogy megfelelő körülmények között tudjam az ügyfélforgalmat lebonyolítani.

-

Október 25-e már a Mindszenty nap előkészítése jegyében telt el. Közreműködtem a program egyeztetésben, a szeretetvendéglátás megszervezésében.

-

Október 26-án első ízben egyeztettem új képviselőtársunkkal.

-

Október 27-e Mindszenty megemlékezésen vettem részt.

-

Október 29-én a Flex Film Kft. munkatársa keresett meg segítség kérésével.
Képviselői egyeztetésen vettem részt szintén ezen a napon este.

-

Október 30-án megtartottuk alakuló ülésünket. Megköszönöm a képviselőtársaim
mértéktartó, méltóságteljes együttműködését.

-

Október 31-én a Kormányhivatal kérésének megfelelően megismételtük a közlekedésfejlesztési pályázat műszaki átadás-átvételét. ahol a projektzárás is megtörtént. A projektmenedzser megköszönte tájékoztatásunkat az eseményről. A
műszaki ellenőr néhány esetben kifogást emelt.
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-

November 1-én az esti órákban kisebb lakástűz volt a Takarék utcában.
Jegyzőhelyettes asszony a helyszínen volt, folyamatos tájékoztatást kértem tőle.
Szükséglakásra, vagy egyéb vis major intézkedésre nem volt szükség. A lakás
lakható maradt. Hivatali feladatunk villanyszerelő keresése volt, mely kihívást jelentett Mindenszentek estéjén. A lakás biztonságossá tétele után hagyta el a
helyszínt a katasztrófavédelem és jegyzőhelyettes asszony. Köszönöm a katasztrófavédelemben dolgozók közreműködését, valamint Szlezák Szilárd villanyszerelő mester segítségét.

-

November 4-én megkezdődött a Kossuth utca-Rákócziút torkolatának garanciális
munkája. A Penta Kft. munkatársa elmondta, hogy betonlap ez alatt az útszakasznál soha nem volt. Valami enyhe salakszórás történt alapozás címszóval. Az
önkormányzat az alapozási munkákat 2015. decemberében megrendelte, a 2,7
millió forintos számlát kifizette. Köszönöm mindazon képviselőtársaimnak, bizottsági tagoknak a munkáját, szavazatát, akik kiálltak a garanciális javítás mellett,
így az önkormányzatnak nem kellett ismételten kifizetnie egy el nem végzett
munkát. A garanciális munkák idejére a buszmegálló ideiglenesen áthelyezésre
került, külön köszönöm a Rétsági rendőrkapitányság munkatársainak a segítő
közreműködését a balesetmentes közlekedés biztosításában.

-

November 5-én tovább folytattam új képviselőtársammal az egyeztetést.

-

November 6-7-én Petőfi utcai lakók bejelentésére bejáráson vettem részt Városgondnok úrral: ki engedélyezte, hogy túlsúlyos teherautók a Petőfi utcán keresztül súlykorlátozó táblával ellátott volt laktanyai szervízúton keresztül szállítsanak,
illegálisan elhelyezzenek, földet a volt laktanyában. Erről feljegyzést készítettünk,
az ügyet folytatjuk. Ami számomra nem érthető, hogy ha valaki engedélyezte a
föld elhelyezését, miért nem a Templom utcát jelölte ki közlekedési útvonalnak,
mely lényegesen nagyobb teherbírású? Mi lesz a laktanyába behordott földdel?
Több hónapja parkol egy elhagyott autó a Petőfi utcai parkolóban, közterületen.
Az autó szemlátomást mozgásképtelen. Adatszolgáltatásért levelet írtam a Kormányhivatalba, a tulajdonos személyét, lakcímét kérem meg. A megérkezett választ további intézkedés céljából Jegyző úrnak átadom.

-

November 11-én a Közlekedésfejlesztési pályázat hiányosságainak átadásátvételén vettem részt. A vállalkozó a műszaki ellenőr által előírt feladatokat teljesítette. Megjegyzem, a 2020. évi karbantartási tervben lesznek hiányokat pótló
javaslataim a pályázattal kapcsolatban, például hulladékgyűjtők kihelyezése, forgalmi rend változás táblák kihelyezése stb. A tél folyamán kiemelt figyelmet kell
majd fordítani a Rózsavölgy utca felé vezető járda és a Takarék út 1. szám melletti járda síkosítás-mentesítésére. Erre Városgondnok úr figyelmét felhívtam.
Megrendeltük a karácsonyi díszkivilágításhoz a villamosenergia kapacitást. Tájékoztatom Önöket, hogy december 1. naptól január 7-ig lesz karácsonyi díszben a
város.

-

November 12-én a Kormányhivatal kezdeményezésére a Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt, melynek témája a téli felkészítés volt. Rétság tekintetében
kiemelt téma volt a kamionközlekedés, parkoltatás a kritikus időszakban.
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-

November 13-án Becsó Zsolt, dr. Szabó Sándor, Skuci Nándor meghívására
részt vettem egy polgármestereknek szóló tájékoztatón. A tájékoztató kiemelt
témája volt az egységes Nógrád megye.

-

November 14-én Ilinyben, Balla Mihály által tarott tájékoztatón vettem részt. Egységes, együttműködő zsinórmértékfelállítását javasolt, amely mellé fel tudnak sorakozni a települések. Balla Mihály országgyűlési képviselő felhívta a polgármesterek figyelmét arra, hogy válság várható. Erre minden településnek fel kell készülnie. Jószívvel továbbítom e gondolatokat a 2020. évi költségvetés feladatainak megfogalmazásakor.

-

November 15-én részt a Hadtörténeti Intézet munkatársával folytatott egyeztetés
során jutott tudomásomra, hogy vannak még olyan harcjárművek, melyek jelenleg méltatlan helyen vannak, ugyanakkor a volt Rétsági laktanyában utánjárással kihelyezésre kerülhetnek. Amennyiben képviselőtársaim támogatják ezt a lehetőséget, a tárgyalásokat folytatom.
Ezen napon részt vettem a Szécsényben megrendezett Őszi tárlat kiállítás megnyitóján. Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy 2018.decemberében úgy döntöttek, hogy Rétság város is támogatja a rendezvény díjazottjait. Nagy örömömre
szolgált és ezt a hírt büszkén osztom meg valamennyi rétsági polgárral, hogy
Rétság Város Díját 2019. évben Óvári János rétsági festőművész kapta. A Képviselő-testület nevében gratuláltam a díjazottnak. Ugyanezen a rendezvényen
hangzott el egy javaslat arra vonatkozóan, hogy hasonló kiállítást Rétság is szervezhetne a Nyugat-nógrádi művészek részére. Megfontolásra ajánlom e javaslatot. Pozitív támogatás esetén a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény részére kell kiszignálni a rendezvényt.
November 20-án Gödöllőn hulladékgazdálkodási társulási ülésen vettem részt. A
tanácsülésen Juhász István Kistarcsa polgármestere került megválasztásra elnökként, alelnöki posztot Gyuricza László Kerepes polgármestere nyerte el. Az
új tisztségviselőknek gratulálunk, jó munkát kívánunk. Az új vezetés békés
együttműködést ígért. Minden polgármester, így jómagam is fontosnak tartjuk a
rendszeres, precíz, hetenkénti hulladékszállítást.

-

Folyamatos tevékenységem:
A közlekedésfejlesztési pályázat utómunkálatai miatt több alkalommal egyeztettem a
kivitelező képviselőjével. Mint képviselők nem ismerjük a pályázat részleteit, így került
sor például arra, hogy kértem a zebrákra felhívó jelzés kihelyezését, a hulladékgyűjtőket
stb. A vállalkozónál kifogásoltam a Mindszenty szoborhoz vezető híd minőségét. Ígéretet kaptam arra, hogy január hónapban kihelyezésre kerül egy „Budapest fahíd” típus.
A Rózsavölgy utca 2-8. szám alatti társasház parkolókialakításával kapcsolatban is több
alkalommal jártam a helyszínen. A lakosság véleményi igen megosztó a parkolóval.
Van aki a teljes térkövet kéri, volt aki kifogásolta, hogy minek ide ilyen drága parkoló,
elég lett volna a szórt kő is. Jelezte a munkavezető a 2 db elöregedett tujával kapcsolatos problémát is, de erről már döntés született.
Egy rétsági lakos több alkalommal keresett fel férje temetésével kapcsolatban. A család
szűkös anyagi körülmények között él. Tájékoztattam őt a köztemetés lehetőségéről,
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illetve a temetési támogatásról. A lakos hitelt szeretett volna kérni az önkormányzattól,
tájékoztattam, hogy ezt a törvény tiltja.
Városgondok úrral több alkalommal egyeztettünk a csoportot érintő problémákról. A
mindenszentek idején különösen érzékenyek a hozzátartozók a temetők állapotára.
Rétságon sok probléma volt a temetővel, annak ellenére, hogy a Városgondok az utolsó
pillanatban sok mindent elintézett. Kezdeményezésére átalakításra került a Városüzemeltetési csoportban dolgozók munkaköri leírása. Az átdolgozást többek között a közeljövőben megérkező, a Magyar Falu Program keretében nyert ágaprító berendezés, továbbá a megnövekedett manuálisan kaszálandó területek nagysága is indokolja. A Városüzemeltetési csoport tekintetében az is változás, hogy hetente tartunk vezetői értekezleteket, ahol a csoport vezetőjével egyeztetésre kerül a tárgyheti feladatsor és az
előző heti feladatok végrehajtása. Jelenlegi feladatuk az adventi készülődés, illetve a
Madách utcai patakpart tisztítása.
A Városüzemeltetési csoport munkáival kapcsolatos a Gál Béláné megsegítésére indult
társadalmi összefogással történt együttműködés is. Szombati Józsefné aktivista több
alkalommal kérte a segítségemet az önkormányzat technikai eszközei, illetve humánerőforrás biztosítása tárgyában. Amiben tudtunk, mindenben segítettek koordinálásom
mellett a Városüzemeltetési csoport munkatársai. Közvetlenül tőlem is kért és kapott
segítséget egy kisszoba gletteléséhez szereztem azonnali határidővel festőt, természetesen a saját költségemre. A teljesség igénye nélkül, név nélkül köszönöm a segítők,
adományozók munkáját, felajánlását.
Tisztelettel köszönöm mindenki támogatását!
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.
Rétság, 2019. november 21.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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Ügyszám: 1524/2019/Rétság
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán Polgármester részére

Vác, 2019.november 2.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A
Rétság
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének 177/2019.(VII.
30.)
KT határozata
alapján
felkérésre Sábler Ágnes és Nyitrai Tamás 2019. július 30. egyedik
napján kelt kártérítés iránti kérelmével kapcsolatosan az alábbi
tájékoztatást, jogi állásfoglalást adom.
A kérelmezők kártérítés megfizetése, zöld terület helyreállítása
iránt terjesztettek elő igényt arra hivatkozással, hogy a 2-es számú
úttól a Rózsavölgyi utcába levezető járdaépítés miatt több mint 100
db 3 m-es és 5 db 10 m feletti általunk telepített fenyő került
kivágásra, illetve a felújítások miatt sérült a telepített növényzet
gyökérzete. Az 1998-as telepítési értéket 350.000 Ft-ban jelölték
meg, míg a kármértékére szakértő bevonását kérték
A rendelkezésemre bocsájtott helyszínrajz és a tudomásomra
jutott
tények,
valamint
a
kérelmezők
nyilatkozata
alapján
megállapítható, hogy a felújítással érintett ingatlan a rétsági
belterületen 81 helyrajzi számú és közút megjelölésű, amelyre az
előadás szerint a kérelmezők ingatlanra telepítettek növényzetet. A
81 helyrajzi számú kivett közút önkormányzati tulajdonban áll és az
önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.
Kárigényt a Ptk. 6:519 § alapján az értékesíthet, akinek a
vagyonában,
a
károkozó,
jogellenes
magatartással
okoz
értékcsökkenést, vagyoni hátrányt.
A Ptk. 5:15 § alapján a tulajdon jog kiterjed mindarra, ami a
dologgal olyan képen van tartósan egyesítve, hogy elválasztása a
dolog, vagy elválasztott része elpusztul, illetve elválasztása
értéke, vagy használhatósága számot tevő el csökken.
A kérelmező kártérítés iránti igénye nem megalapozott.
Fentiekből
megállapítható
hogy
a
kérelmezők
az
önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanra telepítettek növényzetet. A növényzet
osztja az ingatlan sorsát, így a fák tulajdonjoga az önkormányzatot
illette meg.
Az önkormányzat közfeladatainak ellátása és biztosítása érdekében
újította
fel
az
utat
és
végzett
építési
tevékenységet.
Az
önkormányzat tevékenysége a fa kivágással nem volt jogellenes, a

kérelmezőket
vagyoni
hátrány
nem
érte,
mivel
vagyonukba
értékcsökkenést nem következett be.
A kérelmezőknek a telepítéskor tisztába kellett lenniük, hogy idegen
területre, közútra telepítik a növényzetet, így egy körben az
elvárhatóságnak nem tettek eleget.
A helyszín pontos ismeretének hiányában további vizsgálatot igényel
az, hogy van-e olyan növényzet, ami a kérelmezők területén van és
amelyeknek a gyökérzetét valamilyen módon sértette a közút felújítás.
Vizsgálni kell azt, hogy azon növényzetnek a telepítésére vonatkozó
Önkormányzati szabályokat a kérelmezők betartották-e (telekhatár
távolság), és amennyiben igen a felújítással okozott sérülés milyen
mértékben károsítja a növényzetet.
A növényzet település telepítésének bekerülése értéke tekintetében
csupán megjegyezni kívánom, hogy a 350 000 Ft a 1988-as árfekvésen is
eltúlzottnak tűnik, azonban erre a kompetenciám nem terjed ki, az
szakértői kérdés.
Fentiek alapján
szíveskedjenek.
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