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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a Képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad, hogy a helyi
önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat
teljesítsék. A rendelet biztosítani kívánja az önkormányzat és az intézmények számára a
folyamatos, biztonságos működést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt év során is rendeletet alkotott az
átmeneti gazdálkodás szabályairól. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet
megalkotását. A rendelet egyértelműsíti a gazdálkodásért felelősök számára a lehetőségeket
és a határokat.
Javaslom a cafeteria juttatás folyamatos biztosítását mindazon dolgozók részére, akik arra
2019. évben is jogosultak voltak.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát,
mely a költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama
alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.

Rétság, 2019. december 02.

Mezőfi Zoltán
polgármester
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XII.17.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól.

3. Jogszabályi háttér:

2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról

A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai
25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb
március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.
(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát
vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az
előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester
beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

4. Rendelet-tervezet:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/20196 (XII…...) önkormányzati rendelete
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését megillető
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi működési kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.
(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis előirányzatának 1/12-ed
összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és intézményi
dolgozó vonatkozásában, akik 2019-ben is részesültek ebben az ellátásban.
(4) Az előző évben teljesített, de a 2020. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint
teljesíthetők.
(5) A 2020. január, február hónapban realizálódó - 2020. évben meghozott döntések szerinti –
kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők.
2. §
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2020. évi költségvetési rendeletbe.
3. §
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott
minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell
venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört,
munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény
vonatkozásában a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet –
az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt
szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A
megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselőtestület hozzájárulásával használhatók fel.
A nem kötelező személyi jellegű
kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve - minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása
szükséges.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges
dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező
nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges.

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.
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4.§
Ez a rendelet 2020. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2019. ……………….

………….

Dr. Varga Tibor
jegyző
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Indokolás
Általános indokolás
A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását.

Részletes indoklás
1.§
Konkrétan meghatározza, hogy az önkormányzat, az intézmények a 2018. évi
működési bázis (eredeti) előirányzat 1/12 arányában használhatnak fel
előirányzatot a költségvetési rendelet elfogadásáig. A bázis előirányzat
felhasználási jog kiterjed a nem kötelező juttatásként biztosított cafeteria
rendszerre is, mindazon dolgozók részére, akik a juttatásra 2018. évben
jogosultak voltak.
2. §
A felhasznált előirányzatokat a 2019. évi költségvetésbe be kell építeni, ezek a
tételek szerves részei lesznek a következő évi gazdálkodásnak.

3.§
Fenntartja a 2006-2007. években bevezetett létszámstop intézményét.
Fenntartja a szerződések testületi jóváhagyásának kötelezettségét. Kiterjeszti a
felelősségi rendszert az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmára, az elszámolásokhoz
szükséges dokumentumok helyességére, valamint az elszámolások alapját
képező nyilvántartások, dokumentumok naprakész vezetésére.

4.§
A hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik.
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Éves költségvetési rendeletekben szűkszavúan került megfogalmazásra az átmeneti
gazdálkodás szabálya. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet
megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. Gazdásági, költségvetési hatása
kettős: egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti
kötelezettségvállalásokat, másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges
forrásokat, a feladatellátás zavartalanságát.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló, 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerint a „Helyi önkormányzati költségvetési szervek
esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31ig hagyja jóvá.”
Belső ellenőrzésünket végző vállalkozás – áttekintve a korábbi évek belső ellenőrzési területeit
– elkészítette 2019. évre vonatkozóan a belső ellenőrzési tervezetüket.
A terv összeállításánál figyelembe lett véve,
- melyek azok a területek, ahol még egyáltalán nem, vagy régen nem volt ellenőrzés,
- a jelentősebb hibát feltáró 2019. évi ellenőrzés utóellenőrzése,
- mely területen keletkezett a normatívák elszámolásánál visszafizetési kötelezettség.
Az összeállított tervet az előterjesztéshez csatolom.
A belső ellenőr elkészítette a 2020. évre szóló megbízási szerződés-tervezetét, melynek jóváhagyását kérem a Képviselő-testülettől.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. november 26.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

2020. évi belső ellenőrzési terv

2019. 12.13 -i Kt. ülésre

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

minden évben elfogadott belső ellenőrzési terv és a hozzá kapcsolódó szerződés

3. Jogszabályi háttér:
1. részben bemutatva
4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési
tervről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2020. évi belső ellenőri tervet jóváhagyja.
Határidő: értesítésre 2019. december 31., majd 2020. december 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési
feladatokra kötendő megbízási szerződés tervezetről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2020. évi belső ellenőri megbízási szerződést jóváhagyja.
A belső ellenőrzés 120.000 Ft + áfa/hó díjat a 2020. évi költségvetésben ütemezni kell.
Határidő: értesítésre 2019. december 31., majd 2020. december 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET

amely létrejött
egyrészről Rétság Város Önkormányzata (székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
Képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester, mint Megbízó (továbbiakban:
Megbízó),
másrészről

Danubius Expert Audit Kft. (2600 Vác, Zichy H. u. 12.)
Képviseli: Balogh Béla ügyvezető, mint Megbízott (továbbiakban Megbízott)

között az alábbi feltételek szerint:
I. Szerződés tárgya:
1) Megbízó és megbízott megállapodnak abban, hogy Megbízott az önkormányzat
hivatalának szervezeti egységében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.)
törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) szabályai alapján gondoskodik a
Megbízó belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról és tanácsadásáról az alább
részletezett témákban.

II. Felek jogai és kötelezettségei
1) Megbízott feladata a Megbízó egységes belső ellenőrzési tevékenységének
megtervezése, megszervezése, lebonyolításának elvégzése, ellenőrzése.
2) Megbízott köteles belső ellenőrzési programot kidolgozni, mely a Bkr. rendelkezései
alapján egyértelmű eljárásrendet kell, hogy tartalmazzon a Megbízó vonatkozásában.
3) Megbízott tevékenységét függetlenül, tárgyilagos bizonyosságot adó módon végzi.
tevékenysége során Megbízó működését fejleszti és eredményességét növeli.
Megbízott rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékeli, illetve fejleszti
Megbízó kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.
4) Megbízott a megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére nézve összeférhetetlenségi
ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv
vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért felelősséggel
tartozik.
5) Amennyiben az ellenőrzés során bűntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül
fel, Megbízott köteles a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv
1
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érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalanul tájékoztatni és
javaslatot tenni a megfelelő eljárások megindítására.
6) Megbízott köteles az ellenőrzés lezárást követően az ellenőrzési jelentést az
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység részére megküldeni a Bkr. 39. §-ának
megfelelően.
7) Megbízott köteles az éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 48. §-ában foglaltak szerint
összeállítani és megküldeni Megbízó részére.
8) Megbízott köteles gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az
ellenőrzési dokumentumok Megbízónak történő átadásáról, illetve a megbízatás
lejártakor az összes dokumentum átadásáról.
9) Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit
figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el a tevékenysége során.
10) Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége lefolytatásához a jogszabályban
meghatározott összes szükséges hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá
mindazon szakmai tapasztalattal és iskolai végzettséggel, amely a tevékenység
megfelelő szintű ellátásához szükséges.
11) A Megbízott felel azért, hogy tevékenysége során betartja a tevékenységére irányadó
jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.
III. Teljesítés
1) A Megbízott a szolgáltatás teljesítése érdekében vállalja, hogy a Megbízó által kijelölt
személlyel rendszeresen egyeztet, igény szerint folyamatos kapcsolatot tart.
2) Kapcsolattartó személyek:
• Megbízó részéről: dr. Varga Tibor jegyző
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
• Megbízott részéről: Lászlóné Pap Katalin belső ellenőrzési vezető
3) Az elvégzett vizsgálatokról a Megbízott köteles vizsgálatonként az adott intézmény
vezetője által kiállított és aláírt igazolást igényelni, és azt az aktuálisan benyújtandó
számlához mellékelni.
4) Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailen vagy telefax útján - eszközölnek.
5) Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés
akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról
automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
6) A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot az ellenkező
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bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
napon kézbesítettnek kell tekinteni.
IV. A megbízás időtartama
1) A Megbízó és a Megbízott megállapodása alapján jelen szerződés 2020. január 1-től
2021. február 15-ig tart.

V. Belső ellenőrzési feladatok
Rétság Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő belső
ellenőrzési feladatok ellátása.
VI. Díjazás
1) A díjfizetési kötelezettségekre vonatkozóan Felek megállapodnak, hogy az I. pontban
körülírt, illetve alábbiakban részletezett belső ellenőri és belső ellenőrzési vezetői
feladatok elvégzéséért, valamint tanácsadásáért a Megbízó a következő díjakat fizeti
meg Megbízott kiállított számlája alapján, annak benyújtásától számított 8 napon belül
a Megbízott részére a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
66000169 - 11085245 számú számlájára.
Belső ellenőrzési feladatok elvégzésének díjazása:
A belső ellenőrzés díja: 120.000.-Ft + ÁFA / hó

Belső ellenőrzési vezető tevékenysége
belső ellenőrzési vezetői tevékenység kerül elvégzésre, amely az alábbi feladatokra terjed ki:
• Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatáskörébe tartozó tevékenység,
megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön;
•

A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának
irányítása, az ellenőrzések összehangolása;

•

Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül
fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének
érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és
javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;

•

A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője
számára történő megküldése a Bkr. 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
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Egyéb díjak:
Tanácsadói tevékenység díja:

25.000.-Ft+ Áfa/ nap

Éves terven felüli ellenőrzési tevékenység:
Amennyiben a Megbízó az éves ellenőrzési terven felüli további ellenőrzés elvégzésére kéri
fel a Megbízottat, akkor jelen szerződés keretein belül lehetőség van külön megállapodásra,
amelynek díja 25.000.-Ft + ÁFA/nap kerül elvégzésre.
Az árak tartalmazzák az elvégzett vizsgálatokról készített éves összesítő jelentés elkészítését
is.

Felek megállapodnak abban, hogy fenti díjakat Megbízott az ellenőrzési témák vizsgálatának
eredményéről készített végleges jelentések kézhezvételével egy időben jogosult számlát
kiállítani.
VII. Egyéb rendelkezések:
1) Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott tevékenységét részben a vizsgált
intézményeknél – az intézmény munkarendjéhez igazodva - részben saját székhelyén
végzi.
2) A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,
amelyről jelen megbízással kapcsolatban a Megbízó érdekkörét érintően tudomást
szerzett, továbbá amely a mindenkor hatályos törvények és vonatkozó jogszabályok
titoktartásra irányuló rendelkezéseiből adódik. E kötelezettség független a megbízási
jogviszony fennállásától, és a megbízás megszűnése után is fennmarad. A titoktartási
kötelezettség kiterjed a Megbízott által készített és a birtokában lévő egyéb iratokra is,
ha ezek a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaznak. A titoktartási
kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira, alvállalkozóira, megbízottaira, teljesítési
segédeire is kiterjed.
3) A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat
írásban köteles tájékoztatni. A Megbízott köteles a feladatait a Megbízó esetlegesen
felmerülő igényeinek figyelembe vételével ellátni. A rögzített munkaprogramtól eltérő
igények esetleges szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről szakmai, jogi
érvekkel köteles a Megbízót tájékoztatni.
4) A Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti vitás kérdéseiket elsődlegesen
békésen, tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és csak ennek eredménytelensége
esetén fordulnak bírósághoz. A Felek minden, jelen szerződésből származó vitás
kérdések eldöntésére - hatáskörtől függően – kikötik a Váci Városi Bíróság
kizárólagos illetőségét.
5) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a mindenkor hatályos,
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
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6) A felek jelen szerződést – annak együttes áttanulmányozása, értelmezése és megértése
után – mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
7) A szerződés 2 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 1 példánya Megbízónál, 1 példány a Megbízottnál marad.

Rétság, 2019. december

Rétság Város Önkormányzata
Megbízó
Mezőfi Zoltán
polgármester

Danubius Expert Audit Kft.
Megbízott
Balogh Béla
ügyvezető
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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
A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. és az önkormányzat szervezeti és
működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján „A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6 ülést tart.”
A munkatervet a tárgyévet megelőző december havi ülésen, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
A munkaterv összeállításához javaslatot kértem. A munkaterv összeállításhoz egy javaslat
érkezett. A javaslat szerint célszerű lenne az Mötv. szerinti hat ülést ütemezni. A folyamatban
lévő pályázatok miatt soron kívüli ülések folyamatosan lesznek, az ülésig beérkezett egyéb
anyagokat ezeken az üléseken le lehet tárgyalni. A javaslattevő véleménye alapján rugalmassá
lehetne tenni az ülések ütemezését és jelentős számban csökkenhetne az éves ülések száma.
A 2020. évi költségvetés módosításait opcionálisan ütemeztük. A módosításokat az első negyedév kivételével negyedévente, de praktikusan, szükség szerint kell elvégezni. Tehát, ha a
Képviselő-testület dönt egy jelentősebb összegű beruházásról, a költségvetésünket rövid határidőn belül módosítani kell.
Jogszabályi és egyéb okok miatt célszerű januárban, februárban, márciusban, májusban, augusztusban novemberben és decemberben ülést tartani. A többi ülés napirendje összevonható.
Tapasztalataink alapján kezdeményezzük, hogy lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló, valamint a polgármesteri munkáról szóló napirend kerüljön összevonásra. A lejárt határidejű határozatok esetében is jellemzően a végrehajtásáért a polgármester a felelős. Amennyiben a kezdeményezésünk támogatást nyer, az önkormányzat SZMSZ-ét e pontban módosítani
szükséges.
A munkatervben néhány esetben opciókat tüntettünk fel. Ilyen például a gyermekétkeztetés
térítési díjának meghatározása. A Képviselő-testület évente kettő alkalommal élhet a rendeletalkotási jogával. Nem tartom célszerűnek az egyik lehetőséget a januári ülésen felhasználni,
mindaddig, amíg nem ismerjük a szolgáltató vállalkozó szándékát. Az utóbbi években szintén
sorozatosan módosult a rendőrkapitány napirendre felvételre időpontja. A Kapitánynak először
saját felettes szerveinek kell beszámolnia, majd az önkormányzat elé készített beszámolót jóvá
kell hagyatnia.
A 2020. évi munkaterv-tervezetbe az eddigi gyakorlat szerinti témák kerültek napirendi javaslatként felvételre. Az SZMSZ átdolgozása során az átruházott hatáskörben ellátandó feladatok
esetében a napirendek száma csökkenthető.
További jelentős mennyiségű bővülés várható például a pályázatokkal kapcsolatban.
1 oldal a 2 oldalból

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

2019. 12.13-i Kt. ülésre

A napirendek száma tapasztalatunk alapján, a beérkezett kérelmek, kötendő szerződések miatt
is jelentősen emelkedni fog.
Kérem, hogy a munkatervbe további nem kötelező napirendek ne kerüljenek felvételre. A munkaterv összeállításakor mindenképp figyelembe kell venni a személyi állomány létszámát és
teljesítőképességét is. Nem utolsó sorban választóink elvárják, hogy felkészültek legyünk egyegy anyag tárgyalásakor. 30-40 napirend áttekintése pedig lehetetlen egy-egy ülés alkalmával.
A jelenleg összeállított anyag a testületi üléseket minden hónapban az utolsó keddi napra ütemezi. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülése a testületi ülést megelőző kedden lenne. A
Szociális Bizottság üléstervére még nem érkezett javaslat, a PVB ülésén ez pótolható.
Javasoljuk, hogy a lakossági fórum és a közmeghallgatás kerüljön összevonásra. A javaslatot
több tény indokolja:
- a lakosság a testületi ülések végén közérdekű ügyekben hozzászólhat, kérdezhet
- évek óta érdektelenségbe torkollott mindkét fórum, ugyanakkor az utcán, beadványokban a lakosság kérdéseire, problémáira érdemi választ kapott.
A kialakult rendszer hatékonyabb, egy-egy problémával nem kell a panaszosnak, kérdezőnek
hónapokat várnia. A munkaterv még tartalmazza mindkét fórumot, az ülésen megszülető döntést követően a készülő SZMSZ-t e döntés szerint terjesztjük elő.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2019. december 4.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2019. évi munkaterv

3. Jogszabályi háttér:
Mötv. és a hatályos SZMSZ

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (XII.13.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi munkatervéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2020. évi munkatervét jóváhagyja.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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I. 2020. év kiemelt feladatai:

Gazdálkodás
likviditás biztosítása,
racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten
tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével
ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás
Település üzemeltetés, településfejlesztés
a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati
lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés
esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása
a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása
közterületek felújításának és karbantartásának folytatása
a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata
Művelődés, sport,
közművelődés feltételeinek biztosítása
civilszervezetekkel való együttműködés
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II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek
Január 28. kedd 16,00 óra
(SZB. ülés időpontja:
(PVB. ülés időpontja: január 21. kedd 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 10. péntek 12.00 óra
1) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
Szociális Bizottság

2) Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Február 25. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja:
)
(PVB. ülés időpontja: február 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 7. péntek 12.00 óra
1) 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság
2) 2019. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Gyermek és szociális étkezés térítési díjának meghatározása (opció)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő
5) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi
tevékenységéről, valamint a 2020. évi munka és rendezvénytervéről
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2020.évi támogatására
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1) Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Március 31. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………..)
(PVB. ülés időpontja: március 24. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 13. péntek 12.00 óra

1) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend
2) Beszámoló a Városfejlesztési csoport 2019. évi munkájáról,
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) Sport és civil szervezetek 2020.évi támogatási pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
5) 2020. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Április 28. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: …………………….)
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(PVB. ülés időpontja: április 21. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 09. csütörtök 15.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről, a
pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft.
taggyűléséről, illetve a 2019. évi mérlegbeszámoló elfogadása
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk
helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Május 26. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ………………..)
(PVB. ülés időpontja: május 19. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08. péntek 12.00 óra
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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Június 30. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: …………………………..)
(PVB. ülés időpontja: június 23. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 12. péntek 12.00 óra
1) 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Augusztus 25. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………..)
(PVB. ülés időpontja: augusztus 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. péntek 12.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetés féléves teljesítéséről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2) Beszámoló a belső ellenőr 2020. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk
helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szeptember 29. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………………….)
(PVB. ülés időpontja: szeptember 22. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 11. péntek 12.00 óra
1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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2)

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Október 27. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………………..)
(PVB ülés: október 20. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 09. péntek 12.00 óra
1) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

November 24. kedd 16,00 óra
Közmeghallgatás
(SZB ülés időpontja: …………………………….)
(PVB ülés: november 17. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 6. péntek 12.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetése időarányos teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
2) A helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
3) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
4) 2020. évi földhaszonbér megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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December 15. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………………)
(PVB ülés: december 08. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 27. péntek 12.00 óra
1) A 2021. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
2) A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
3) 2021. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
4)

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Lakossági fórum: …………………………
Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2020. évi
feladatokról
Előterjesztő: polgármester
A munkatervet a képviselő-testület …./2019. (XII.13.) határozatával elfogadta.
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I. 2020. év kiemelt feladatai:

Gazdálkodás
likviditás biztosítása,
racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten
tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével
ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás
Település üzemeltetés, településfejlesztés
a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati
lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés
esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása
a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása
közterületek felújításának és karbantartásának folytatása
a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata
Művelődés, sport,
közművelődés feltételeinek biztosítása
civilszervezetekkel való együttműködés

1

II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek
Január 28. kedd 16,00 óra
(SZB. ülés időpontja:
(PVB. ülés időpontja: január 21. kedd 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 10. péntek 12.00 óra
1) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
Szociális Bizottság
2) Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Február 25. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja:
)
(PVB. ülés időpontja: február 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 7. péntek 12.00 óra
1) 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság
2) 2019. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Gyermek és szociális étkezés térítési díjának meghatározása (opció)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő
5) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi
tevékenységéről, valamint a 2020. évi munka és rendezvénytervéről
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2020.évi támogatására
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
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7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1) Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Március 31. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………..)
(PVB. ülés időpontja: március 24. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 13. péntek 12.00 óra

1) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend
2) Beszámoló a Városfejlesztési csoport 2019. évi munkájáról,
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) Sport és civil szervezetek 2020.évi támogatási pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
5) 2020. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Május 26. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ………………..)
(PVB. ülés időpontja: május 19. kedd 16.00 óra)
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Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08. péntek 12.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről, a
pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft.
taggyűléséről, illetve a 2019. évi mérlegbeszámoló elfogadása
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk
helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
5) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
6) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Augusztus 25. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………..)
(PVB. ülés időpontja: augusztus 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. péntek 12.00 óra

1) 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetés féléves teljesítéséről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3) Beszámoló a belső ellenőr 2020. I. félévi munkájáról
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Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk
helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

November 24. kedd 16,00 óra
Közmeghallgatás
(SZB ülés időpontja: …………………………….)
(PVB ülés: november 17. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 6. péntek 12.00 óra
1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetése időarányos teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
3) A helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
4) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
5) 2020. évi földhaszonbér megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
6) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
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7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

December 15. kedd 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: ……………………………)
(PVB ülés: december 08. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 27. péntek 12.00 óra
1) A 2021. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
2) A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
3) 2021. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság
3)

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Lakossági fórum: …………………………
Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2020. évi
feladatokról
Előterjesztő: polgármester
A munkatervet a képviselő-testület …./2019. (XII.13.) határozatával elfogadta.
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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: Furák-Máté Anett
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Szerződéskötés jóváhagyása (Marton Szakértő Kft.)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 Marton Szakértő Kft. -vel kötött szerződés értelmében a Polgármesteri Hivatalban lévő felvonón, évente egy műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot végeznek.
A vállalkozás megküldte a 2020. évre vonatkozó szerződés-módosítást, melyben aktualizálja a
felülvizsgálati tevékenységeket, illetve éves vizsgálati díját.
A 2019 évre vonatkozó szerződéshez képest, az éves vállalási ár változatlan, a berendezésekre vonatkozó, 2020. évre esedékes vizsgálati tevékenység együttes nettó összege 23.880 Ft.
azaz huszonháromezer-nyolcszáznyolcvan Ft.+ ÁFA.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. december 02.
Dr. Varga Tibor
jegyző

1 oldal a 2 oldalból

Szerződéskötés jóváhagyása (Marton Szakértő Kft.)

2019. 01.25 -i Kt. ülésre

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

2019. február hónapban aláírt szerződés.

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
20. §
i) 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.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Marton Szakértő Kft -vel kötendő, határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés Módosítást. A Polgármesteri Hivatalban lévő felvonó éves biztonságtechnikai felülvizsgálati tevékenységet a Szerződés Módosítás szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

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: dr. Varga Tibor jegyző
Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjánál párhuzamos foglalkoztatás engedélyezést kérünk 1 fő kontírozó könyvelő munkakörre.
A jelenlegi munkakört ellátó dolgozó várhatóan március hóig dolgozik, ezt követően szülési
szabadságra megy, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos teendőit látná el. Kolléganőnk jelenleg is sokszor van távol egészségi állapota miatt. Az átmeneti időben 2020. január 1. naptól a
helyettesítő kolléganő átvenné a folyamatban lévő ügyeket.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. december 04.
dr. Varga Tibor
jegyző

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

3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a párhuzamos foglalkoztatás
engedélyezéséről készített előterjesztést.

1 oldal a 2 oldalból

Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése

2019. 12.13 -i Kt. ülésre

A Képviselő-testület a Rétsági Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjánál
2020. január 1. naptól a jelenlegi munkakört betöltő dolgozó szülési szabadság igénybevételéig
engedélyezi a párhuzamos foglalkoztatást.
A párhuzamos foglalkoztatás fedezetét a 2020. évi költségvetésben ütemezni kell.
Határidő: 2020. január 1.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

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

Készítette: Dr Varga Tibor jegyző
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Tulajdonosi hozzájárulási kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13.-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró Al-Roti 2 Kft. (2363 Felsőpakony, Táncsics köz 8.)
kivitelező a Rétság, Tölgyfa utca 5. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásához szükséges
kérelmet és tervdokumentációt adott be. A villamos energia ellátás a Rétság 740 hrsz-ú ingatlant
érinti, mely Rétság tulajdona.
Az Al-Roti 2 Kft. a hatósági vezetékjog engedélyezési eljárását megkezdte, és mint az érintett ingatlan tulajdonosát megkereste Rétság Város Önkormányzatát a tulajdonában lévő területtel kapcsolatban a hozzájáruló nyilatkozat megadására. A kérelemhez AFF Energy Kft által készített tervdokumentációt csatolta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. (A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.)
Mezőfi Zoltán
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
villamosvezeték bekötéséhez hozzájárulás
3. Jogszabályi háttér:
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
2007. évi LXXXVI. Tv. a villamos energiáról.
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.( ………...) KT. HATÁROZATA

1 oldal a 2 oldalból

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Al-Roti 2 Kft. kivitelezésében a Rétság 743 hrsz-ú ingatlan (Tölgyfa u. 5.) villamos energia ellátásáról szóló tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró Al-Roti 2 Kft. (2363 Felsőpakony, Táncsics köz 8.) kérelmére – a mellékelten benyújtott,
AFF Energy Kft által készített tervdokumentáció alapján – Rétság 743 hrsz-ú ingatlan megfelelő ellátása érdekében szükséges villamos energia ellátásához az érintett Rétság 740 hrszú kivett közterületre vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Határidő: 2019. 12. 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
JUNIMED Kft. kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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!
Az orvosi ügyeletet üzemeltető JUNIMED Kft. vezetője, dr. Juhász Attila a mellékelt kérelemmel
fordult Rétság Város Önkormányzatához. A kérelem arra irányul, hogy saját költségén ideiglenes beállót alakítana ki az orvosi ügyeletes autónak.
Az eddigi bérleményük megszűnt. A helyszín: 356/35 és 356/36.hrsz. területen lévő bontásra
ítélt épület.
A bontási javaslatnak nem az épület állaga az oka, hanem az, hogy jelenleg a területen építési
telkek vannak bejegyezve.
Az épület egyik felében további hasznosítási a Járóbetegellátó Központ autója áll. A mellette
lévő helyiség kitakarítását és ajtócserét követően alkalmas gépkocsitárolásra.
Mint említettem átmeneti megoldásról van szó, ugyanakkor az orvosi ügyelet számára ez is
nagy segítség volna.
Javaslom, hogy térítésmentesen biztosítsuk a helyet az ügyeletes autó tárolására, azonban ki
kell kötni, az önkormányzati hasznosítás elsőbbségét, valamint azt, hogy az önkormányzat csereépületet nem köteles biztosítani.
Véleményem szerint a vállalkozás igen fontos közfeladatot lát el (az önkormányzat számára
kötelező feladat az orvosi ügyelet biztosítása). A betegeknek, az ügyeletet ellátó orvosnak, az
orvosi ügyelet üzemeltetőjének egyaránt fontos az ügyeleti gépjármű biztonságos tárolása.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. december 06.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

JUNIMED KFT kérelme

2019. 12.13-i Kt. ülésre

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

3.)

Feladatellátási szerződés a vállalkozóval

Jogszabályi háttér:
2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

13. § (1) * A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

4.)

Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2019. (XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a JUNIMED Kft. kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 356/35 és 356/36.hrsz-on lévő gépjárműtároló ideiglenes használatához az alábbi feltételekkel:
1.) A Képviselő-testület a garázs használatáért a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatra tekintettel bérleti díjat nem kér.
2.) A helyiséget a vállalkozó a saját költségén köteles gépjárműtárolásra alkalmassá tenni.
3.) Amennyiben az önkormányzatnak szüksége van a területre, a vállalkozó a garázst 30
napon belül köteles kiüríteni és megszüntetni a használatát.
4.) Az önkormányzat csereépületet nem köteles biztosítani.
Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán 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: Mezőfi Zoltán polgármester
VICAFER Kft. kérelme csapadékvíz befogadói nyilatkozatra
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 VICAFER Kft., a LARIAN-2005. Kft. (2651 Rétság, Zrínyi utca 5.) megbízásából kérelmet
nyújtott be a csapadékvízelvezetés befogadói nyilatkozat kiadása tárgyában.
A helyi vállalkozó telken belül parkolót alakít ki. A parkoló területén összegyűlt csapadékvizet
kívánja bevezetni az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi vízelvezető árokba. A vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49.§ (5) bekezdése értelmében „A belvízcsatornába, csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.”
A VICAFER Kft. tervezője Bóbis Ferenc által készített Műszaki leírás tartalmazza, hogy az öszszegyűlt csapadékvíz tisztítása a vállalkozó telephelyén belül elhelyezett aknában Bárczy szűrővel történne. A közterületi vízelvezető árokba tisztított csapadékvíz kerül. A Bárczy szűrő karbantartása, tisztítása a vállalkozó feladata.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. december 2.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

VICAFER Kft. kérelme csapadékvíz befogadói nyilatkozatra

2019. 12.13 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VICAFER Kft. csapadékvíz
befogadói nyilatkozat kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület, mint a közterületi vízelvezető árok tulajdonosa, a Rétság, Zrínyi u. 5. szám
alatt lévő, a LARIAN 2000 Kft. tulajdonát képező ingatlan parkolójából összegyűlt csapadékvíz
elvezetéséhez a befogadói nyilatkozatot a határozat mellékletét képező műszaki leírás alapján
megadja.

Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán 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: dr. Varga Tibor

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Fakivágási kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13.-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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Misányi Zoltánné kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz a Petőfi u. 48. szám előtt álló
négy darab fenyőfa kivágása miatt. A fák kivágásához a képviselő-testület hozzájárulása szükséges, mivel közterületről van szó. (Mellékelten csatolom a kérelmet és a helyszínleírást.)
Kérelmében előadta, hogy a fenyőfák nemcsak az ő házát, hanem a környező lakóépületeket
is, valamint a villamos energia hálózatot is veszélyeztetik. Bejelentésében a fák pótlására nem
vállalt kötelezettséget, mert az helyben nem teljesíthető, mivel ugyanazt az eredményt hozná,
mint amitől szabadulni igyekszik.
A helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható a kérelemben foglaltak valódisága.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.
Rétság, 2019. november
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
4. Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (…...) KT határozat
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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

A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a négy darab fenyőfa kivágásához nem járul hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a négy darab fenyőfa kivágásához hozzájárul a Petőfi u. 48. számú ingatlan előtt. A fák kivágását a villamoshálózatra való tekintettel az önkormányzat végezheti el.
Határidő: 2019. december 31.
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: dr. Varga Tibor

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Fakivágási kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13.-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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Baditzné Vígh Magdolna kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz a Takarék u. 25.
szám előtt álló almafa kivágása miatt. A fa kivágásához a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges, mivel közterületről van szó. (Mellékelten csatolom a kérelmet és a helyszínleírást.)
Kérelmében előadta, hogy az almafa elöregedett. Bejelentésében a fa pótlására vállalt kötelezettséget.
A helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható a kérelemben foglaltak valódisága.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.
Rétság, 2019. november
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
4. Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (…...) KT határozat
A változat
1

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az almafa
kivágásához nem járul hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az almafa
kivágásához hozzájárul a Takarék u. 25. számú ingatlan előtt. A fa kivágása a kérelmező kötelezettsége.
Határidő: 2019. december 31.
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
Autós rendezvényhez területi kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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!
Szalay Gergő egyéni vállalkozó az előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordul a Képviselőtestülethez. A laktanya mögötti területet kéri autós rally, szlalom céljára. Hasonló kérelem már a
2019. február havi ülésen előterjesztésre került. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a
kérelmet hiányosnak tartotta, döntés nem született.
A rendezvény a Magyar Nemzeti Autós Szövetség által regisztrált rendezvény, magas nézőszámmal szokták megrendezni. Vállalják a terület előzetes és utólagos takarítását, esetleg
gyermeknapi rendezvény megtartását.
Helyszínrajzot kérelmező nem csatolt, nem állapítható meg a területi igény.
A rendezvények 2020. évben március 14-én, május 16-án, szeptember 12-én és november 14én (szombati napokon) lennének megtartva. A területet a rendezvények előtt már egy nappal
igénybe kívánják venni pályaépítés céljából. A rendezvényeket megelőző 2-3 hétben pedig
területkarbantartást végeznének. A rendezvény idejel alatt kérik a telephelyet lezáró kapu kinyitását is.
A területet térítésmentesen, vagy jelképes összegű bérleti díj ellenében kívánja használni a
vállalkozó.
Kérem, jelenleg csak elvi döntést hozzunk. Támogató döntés esetén további egyeztetések
szükségesek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. december 2.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Autós rendezvényhez területi kérelem

2019. 12.13 -i Kt. ülésre

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

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:
86/2018.(IV.24.) sz. PVB határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Speed Rally Team Sportegyesület kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally edzés és quad verseny célú használatához tulajdonosi hozzájárulását nem adja.
Határidő: 2018. május 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

87/2018.(IV.24.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Speed Rally Team Sportegyesület kérelméről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally
edzés és quad verseny célú használatához tulajdonosi hozzájárulását nem adja.
Határidő: 2018. május 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
2018. február havi PVB ülés: Autós rendezvényhez területi kérelem – az előzmények miatt a
Bizottság napirendjéről levette az előterjesztést.
3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat:

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalay Gergő egyéni vállalkozó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület elviekben hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanya
mögötti területet a 2020. évben március 14-én, május 16-án, szeptember 12-én és november
14-én (szombati napokon) autós rally és szlalom rendezvényre a szervezők igénybe vegyék. A
használni kívánt terület nagyságát a vállalkozóval egyeztetni kell.
Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
2

Autós rendezvényhez területi kérelem

2019. 12.13 -i Kt. ülésre

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalay Gergő egyéni vállalkozó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem járul hozzál, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanya mögötti területet autós rally és szlalom rendezvényre a szervezők igénybe vegyék.
Határidő: értesítésre 2019. december 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán 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: Furák-Máté Anett
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Szerződés utólagos jóváhagyása (KRESZ park ivókút vízbekötés)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG megküldte a szerződést, víziközmű bekötővezeték megvalósításához.
A szerződés értelmében, a 2651 Rétság, Búzavirág u. (hrsz.:145) alatti ingatlanra, ivóvízellátás
érdekében az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet 55/B.§. (1) bekezdése alapján A DMRV ZRT
vállalja a vezeték kiépítését.
A bekötővezeték kiépítésének díja 83.346, - Ft + 22.503, - Ft ÁFA, azaz mindösszesen
105.849, - Ft.
A KRESZ park ivóvízkialakításáról a Képviselő-testület a 177/2018. (VIII. 31.) számú KT. határozatban döntött.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. december 04.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság város Önkormányzat 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
177/2018. (VIII. 31.) számú KT határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KRESZ park területén megvalósítandó, ivókút elkészítésének lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja a KRESZ park területén kialakítandó ivókút megvalósítására
előterjesztett javaslatot. A Képviselő-testület felkéri Valent József (2659 Érsekvadkert, Gépállomás u. 26.) épületgépész tervezőmérnököt, az ivókúthoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére.
A szükséges tervdokumentáció elkészítését követően a Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy az ivókút kivitelezéséről egyeztessen a DMRV Zrt-vel. Rétság
1 oldal a 2 oldalból

Szerződés utólagos jóváhagyása (KRESZ park ivókút vízbekötés)
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Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a tervezés és kivitelezés költségeit a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2018. szeptember 03.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
20. §
i)

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.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV ZRT -vel kötött, határozat mellékletét képező Szerződést. A 2651 Rétság, Búzavirág u. (hrsz.: 145) alatti ingatlanra, a
vízvezeték kiépítését ivóvízellátás érdekében Szerződés szerint utólagosan jóváhagyja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán János polgármestert a szerződés aláírására.

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: Mezőfi Zoltán polgármester
Mikics Gábor kérelme a volt laktanya bérlésére
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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!
Mikics Gábor kérelmet nyújtott be a volt honvédségi laktanya bérlésére. A kérelmező 200 fő
befogadására alkalmas helyszínt keres airsoft rendezvények tartására, melyek péntek estétől
vasárnap délutánig, koraestéig tartanának. Helyszínrajzot kérelmező nem csatolt, nem állapítható meg a területi igény.
A kérelmező elvi döntést kér, támogató döntés esetén további egyeztetések szükségesek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. december 2.
Mezőfi Zoltán
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.(XII.13.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikics Gábor airsoft rendezvényekhez laktanyabérlés tárgyában benyújtott kérelméről készült előterjesztést.
1 oldal a 2 oldalból

Mikics Gábor kérelme a volt laktanya bérlésére
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A Képviselő-testület elviekben támogatja a laktanyabérlés kérelmet. A kérelmezővel a területhasználatról és a bérleti díj összegéről egyeztetni kell.
Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikics Gábor airsoft rendezvényekhez laktanyabérlés tárgyában benyújtott kérelméről készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem járul hozzál, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanyában
airsoft rendezvények kerüljenek megtartásra.
Határidő: értesítésre 2019. december 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán 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: Mezőfi Zoltán polgármester
Döntés megüresedett bizottsági hely betöltéséről
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 Szociális Bizottság egy fő külsős tagja 2019. november 25-én írásban benyújtotta lemondását
bizottsági tagságáról.
A Bizottság elnökével egyeztetve két lehetőség lehet:
1.) A polgármester javaslatára a Képviselő-testület új tagot választ.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.
2.) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8 fős létszámú bizottság tagságát 7
főre módosítja, akkor módosítani kell a 221/2019. (XI.19.) Kt. határozatot.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. december 05.

Mezőfi Zoltán
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
221/2019.(XI. 19.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bizottságok létrehozásáról
szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 2019-2024. ciklusra az alábbi bizottságokat hozza
létre:
1 oldal a 2 oldalból

Döntés megüresedett Szociális Bizottsági hely betöltéséről

-
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8 fős Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
8 fős Szociális Bizottság,
4 fős Társadalmi Kapcsolatok Bizottság.

3. Jogszabályi háttér:
1. részben bemutatva
4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta megüresedett Szociális Bizottsági hely betöltésének lehetőségeiről készített előterjesztést.
A
Képviselő-testület
………….……………………………..-t
(név)
………………………………………(lakcím) megválasztotta a Szociális Bizottság külsős tagjának.
A bizottságok összetételét, feladat- és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzatban át
kell vezetni.
Határidő: SZMSZ átdolgozására 2020. január 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.13.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta megüresedett Szociális Bizottsági hely betöltésének lehetőségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület módosítja a 221/2019.(XI. 19.) KT. határozatát az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a 2019-2024. ciklusra az alábbi bizottságokat hozza létre:
-

8 fős Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
7 fős Szociális Bizottság,
4 fős Társadalmi Kapcsolatok Bizottság.

A bizottságok összetételét, feladat- és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzatban át
kell vezetni.
Határidő: SZMSZ átdolgozására 2020. január 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
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: Mezőfi Zoltán polgármester
Zöld város pályázat Támogatási Szerződés módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 Zöld város pályázat mérföldköveinek teljesítéséről szakmai beszámolót kellett készíteni a
projektmenedzsernek.
A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt projektmenedzserünk a beszámoló benyújtásával
egyidejűleg jelezte az irányító hatóság részére a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását az
alábbiak szerint:
Módosított GANTT diagram az alábbiak szerint alakul:
Tevékenység

2017

2018

2019

2020

1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né
Projekt előkészítés (tanulmányok, műszaki dokumentumok)
Közbeszerzés
Építési munkálatok
Eszközbeszerzés
Kötelezően
megvalósítandó
kiegészítő "soft" tevékenység
Műszaki ellenőr
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
Projekt menedzsment
Nyilvánosság
Szakasz

Előkészítés

1 oldal a 4 oldalból

Megvalósítás

Zöld város pályázat Támogatási Szerződés módosítása
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ÜTEMTERV
Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Elérés dátuma

2019.05.15.

Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése. Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján készült tételes tervezői
költségvetés bemutatása

2019.06.25.

Elkészült kiviteli tervdokumentáció szerinti tényleges műszaki-szakmai tartalom megállapítása, elektronikus közbeszerzési eljárás elindítása

2019.08.31.

Közbeszerzési eljárás megindítása 3 részajánlattételi lehetősséggel

2020.02.29.

Városi zöldterületek fejlesztése rész tekintetében ismételt közbeszerzési eljárás lezárása

2020.03.15.

Valamennyi a projekt keretében megvalósítani kívánt építési projektelem vonatkozásában a vállalkozási szerződések megkötése

2020.03.31.

Munkaterület átadás-átvétel

2020.05.31.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje

2020.07.31.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi szintje

2020.09.15.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje

2020.11.05.

2020.11.20.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje. Eszközbeszerzés A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások. A tervezett tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, pl.: marketingeszközök fejlesztése, valamint rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási,
ún. „catering” költségek. A projekt szakmai megvalósításához szükséges
egyéb szolgáltatások végteljesítése

A projekt előrehaladását akadályozó tényezők ismeretében minden kétséget kizáróan megállapítható,
hogy a 2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítószámú, Városi közterületek környezettudatos, család- és
klímabarát megújítása Rétságon című projekt keretében a Támogatást igénylőnek fel nem róható okból
következett be a késedelem a projekt megvalósítása során.
A hosszabbítási kérelem a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés feltételeivel összhangban áll. A módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, valamint a támogatott tevékenység
az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A projekt megvalósítási határideje 2020.11.20.
napjára módosul, amely megfelel a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú Felhívás
3.3.2. pontjának előírásainak.

Kérem a leírtak szerint felhatalmazni szíveskedjenek a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.
Rétság, 2019. december 6.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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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.(VII.16.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a zöld város pályázat Támogatási Szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Támogatási szerződés módosítását az alábbi feltételekkel jóváhagyja.

Módosított GANTT diagram az alábbiak szerint alakul:
Tevékenység

2017

2018

2019

2020

1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né
Projekt előkészítés (tanulmányok, műszaki dokumentumok)
Közbeszerzés
Építési munkálatok
Eszközbeszerzés
Kötelezően
megvalósítandó
kiegészítő "soft" tevékenység
Műszaki ellenőr
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
Projekt menedzsment
Nyilvánosság
Szakasz

Előkészítés

3

Megvalósítás

Zöld város pályázat Támogatási Szerződés módosítása
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ÜTEMTERV
Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Elérés dátuma
2019.05.15.

Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése. Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján készült tételes tervezői
költségvetés bemutatása

2019.06.25.

Elkészült kiviteli tervdokumentáció szerinti tényleges műszaki-szakmai tartalom megállapítása, elektronikus közbeszerzési eljárás elindítása

2019.08.31.

Közbeszerzési eljárás megindítása 3 részajánlattételi lehetősséggel

2020.02.29.

Városi zöldterületek fejlesztése rész tekintetében ismételt közbeszerzési eljárás lezárása

2020.03.15.

Valamennyi a projekt keretében megvalósítani kívánt építési projektelem vonatkozásában a vállalkozási szerződések megkötése

2020.03.31.

Munkaterület átadás-átvétel

2020.05.31.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje

2020.07.31.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi szintje

2020.09.15.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje

2020.11.05.

2020.11.20.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje. Eszközbeszerzés A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások. A tervezett tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, pl.: marketingeszközök fejlesztése, valamint rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási,
ún. „catering” költségek. A projekt szakmai megvalósításához szükséges
egyéb szolgáltatások végteljesítése

A projekt előrehaladását akadályozó tényezők ismeretében minden kétséget kizáróan megállapítható,
hogy a 2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítószámú, Városi közterületek környezettudatos, család- és
klímabarát megújítása Rétságon című projekt keretében a Támogatást igénylőnek fel nem róható okból
következett be a késedelem a projekt megvalósítása során.
A hosszabbítási kérelem a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés feltételeivel összhangban áll. A módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, valamint a támogatott tevékenység
az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A projekt megvalósítási határideje 2020.11.20.
napjára módosul, amely megfelel a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú Felhívás
3.3.2. pontjának előírásainak.

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a mérföldkövet teljesítési időpontját tartalmazó melléklet aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit
Rétság Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13.-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési évben kéri a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását
a dolgozók és csoportok létszámához. A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai csoportszámokat (4 csoport), valamint a pedagógusok (8 óvónő) és a munkájukat segítők létszámát (5,5 fő) jóváhagyása megtörtént. Tekintettel az óvodába járó gyermekek jelenlegi létszámára (109 fő) és a megnövekedett adminisztrációs és munkaügyi feladatokra kérem, hogy a jelenleg alkalmazott 4 órás
óvodatitkár további foglalkoztatását 8 órában engedélyezni szíveskedjenek. A 2011 évi CXC. törvény a nezeti köznevelésről 100 főnél nagyobb létszámú óvodában kötelezően ellátandó feladatként
írja elő 1 óvodatitkár napi 8 órában történő alkalmazását.
Továbbá a feladatok-ellátáshoz szükséges óvónői létszámkeret emelését, 1 fő óvodapedagógus alkalmazását szeretném kérni a Tisztelt Képviselő Testülettől. Vezetőként, heti 10 óra a csoportban
töltendő kötelező óraszámom, mely a csoportban dolgozó kolléga hiányzása esetén, napi 8.5 órát
vesz igénybe. Ezen felül kell ellátni a különböző intézményvezetői feladatokat is. Amennyiben több
kolléga hiányzik az eseti helyettesítéseket is segítek megoldani. (Jelenleg egy kolléga álláshelye
betöltetlen.) Így sajnos nem jut mindig elegendő idő a gyermekek aktuális pedagógiai mérésére, a
tehetséggondozó műhelymunkára, rendszeres ellenőrzésre, szakmai megbeszélésekre, a felmerülő
nehézségek azonnali megoldására, intézményfejlesztésre.
Kérem, hogy kérésemet megfontolni és támogatni szíveskedjenek annak érdekében, hogy az óvodai
nevelés minősége a jelenleginél is magasabb színvonalra emelkedhesssék valamennyi óvodahasználó megelégedésére.

Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezető

1 oldal a 3 oldalból

Rétság Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelme

K.t. 2019.12.13. ülésére

Jogszabályi háttér
2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről óvodánkat érintő hatályos jogszabályai:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1-2) bekezdése és a 49. § és a
95. § (7) bekezdés.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 161§ (1.), (2), (3).
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

2. Határozati javaslat:
I.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2019. (XII. 13.) KT határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda
2019-2020 nevelési év státuszbővítési kérelmét. A Képviselő-testület támogatja a rétsági
Napközi Otthonos Óvoda óvodatitkárának napi 8 órában történő alkalmazását, valamint egy
fő óvodapedagógus további felvételét. Az engedélyezett létszámhoz a személyi jellegű juttatásokat, járulékokat és a dologi kiadás összegét a 2020 évi költségvetésben tervezheti be.
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Rétság Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelme

K.t. 2019.12.13. ülésére

Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2019. (XII. 13.) KT határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 20192020 nevelési év státuszbővítési kérelmét. A Képviselő-testület nem támogatja a rétsági Napközi
Otthonos Óvoda óvodatitkárának napi 8 órában történő alkalmazását, valamint egy fó óvodapedagógus további felvételét. Egyben elfogadja a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének vezetői megbízásáról történő lemondását és óvodapedagóguskénti további foglalkoztatását.
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
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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. december 13-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.

218
219
220
221
222
223
224
225
226

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Végrehajtás folyamatos
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Végrehajtás folyamatos
Alpolgármester megválasztása
Eredménytelen lett a választás, az alpolgármester megválasztásáig minden testületi ülésen előterjesztendő.
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Végrehajtás folyamatos
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása (PVB)
Végrehajtás folyamatos
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása (SZB)
Végrehajtás folyamatos
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása (TKB)
Jelenleg még a TKM működik.
Fejlesztésekhez kapcsolódó fakivágási kérelmek (VASSCOGEPLAN)
A kérelmező értesítése megtörtént.
Fejlesztésekhez kapcsolódó fakivágási kérelmek (Váci Útépítő)
A kérelmező értesítése megtörtént

227

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás
Végrehajtás folyamatos

228

2020. évi adómértékek megállapítása
Intézkedést nem igényel

1 oldal a 3 oldalból

229
230

2020. évi földhaszonbér megállapítása
Intézkedést nem igényel
Beszámoló a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről
Végrehajtás folyamatos

231
232
233
234
235
236

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása
Az értesítések megtörténtek, a kifizetés esetében a végrehajtás folyamatos
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
Intézkedést nem igényel
Északi kijáratnál megvalósított buszmegálló elnevezése
Végrehajtás folyamatos
Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház
Az intézményvezető értesült a döntésről
Tájékoztató követelések állományáról
Végrehajtás folyamatos
Alpolgármester megválasztása
Eredménytelen lett a választás, az alpolgármester megválasztásáig minden testületi ülésen előterjesztendő.

Egyebekben elhangzott javaslatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Után néztem a légszennyezettség mérő műszer árának, a feltételeknek. A műszer már
70.000 Ft-tól beszerezhető. A mérések elkészülhetnek, kiértékelés nélkül. A leolvasás elvégezhető.
Vannak vállalkozások, akik vállalják a kiszállást a megrendelő kérésére. Ennek óradíja közel
20.000 Ft, bár jogi személyek esetében általában egyedi díjakra hívják fel a figyelmet.
Az Országos Meteorológiai hálózat is üzemeltett ún. fix mérőállomásokat, bár ezek leginkább
Budapestre korlátozódnak. Több megyei kormányhivatal is üzemeltet mérőállomást. Javaslatot kérek, hogy mely változat a szimpatikusabb, a saját műszer választása, vagy szolgáltató
keresése.
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. november 21-i ülésén az alábbi részletezés szerint 22 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

támogatott kérelem

16 db

101.000 Ft

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

1 db
17 db
3
3
20 db

101.000 Ft
300.000
300.000
401.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

-
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A Szociális Bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatához a 300/2019.(XI.21) számú
határozata alapján javasolta a Képviselő-testületnek 10 hónapra 14 „A” típusú pályázatok
támogatását.
A Szociális Bizottság 301/2019.(XI.21) számú határozatával 120 személy részére 1 m3, 30
személy részére 0,5 m3 szociális célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő
természetbeni juttatásként.
Rétság, 2019. december 6.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2

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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Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 13-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 munkámról külön nem számolok be.
2019. november 21.: A vízbekötés megrendelésre, illetve befizetésre került Balassagyarmaton a bekötésről szóló szerződés a DMRV-nél. A rákötés a KRESZ parki ivókút
létesítésére vonatkozik.
2019. november 22.: Nagyorosziban Szociális Szolgáltató Társulás ülésén vettem részt.
Ez kötelező feladat! A törvényben előírt napirendek voltak. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a társulás elnöke Babicska Károly Nagyoroszi polgármestere, elnökhelyettese Styevó Gábor Nézsa polgármestere lett.
Ezt követően a Gyermekjóléti Társulási Tanács ülésén vettem részt. Elnöknek szintén
Babicska Károlyt, elnökhelyettesnek jómagamat, Mezőfi Zoltánt választották.
Fontos az alábbiakat megjegyeznem:
1./ A társulások gazdálkodása, működése fegyelmezett. Mindkét társulás jelentős feladatot vesz le az önkormányzat válláról.
2./ A polgármesterek részvételi hajlandósága hagy kivetnivalót maga után.
Polgármesterkollégáim túlterheltek, de távolmaradásuk állandóan veszélyezteti a határozatképességet. Ez a feladatellátás pedig kötelező!
2019. november 25.: Munkaterület átadáson vettem részt a Polgármesteri Hivatalban,
ahol az egész épület bejárása történt. A tulajdonosi hozzájárulást a testület korábban
már megadta. A munkaterület átadás a Járási Hivatal internethálózatának átépítésével
volt kapcsolatos. A kiviteli munkák érintik az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyiségeket is.
2019. november 26.: Elhunyt rétsági lakos, illetve árván maradt fia jelentős feladatot rótt
ránk.
Röviden összefoglalva: Az ügyben sem az önkormányzat, sem pedig a Polgármesteri
Hivatal nem illetékes. A lakók segítségkérésére felvettem a kapcsolatot a Család és
Gyermekjóléti Központ vezetőjével, a gyámhivatal munkatársaival, háziorvossal. Személyiségi jogok védelme értelmében szóban, ülésen kívül szívesen tájékoztatom az
érdeklődő képviselőket.
1 oldal a 3 oldalból

Ugyanezen a napon bizottsági ülésen vettem részt képviselőtársaimmal együtt.
2019. november 27.: Simon Tiborral, a Salgótarjáni Tankerület vezetőjével kezdeményeztünk tárgyalást.
A téma: A Pedagógiai Szakszolgálat a tankerület része. Évek óta rendezetlen az elhelyezése, a Rákóczi út 32. szám alatti épületrész használat szerződéssel nem rendezett.
Jelenleg a Szakképzési Centrummal van kétoldalú vagyonkezelési megállapodásunk.
Javaslatunk ezt a megállapodást arányosan háromoldalúvá bővíteni. A megállapodás
tervezet természetesen a képviselőtestület elé lesz terjesztve.
Szintén november 27-én a Hannon gyár (exGibb’s) vezetőivel találkoztam a gyár küszöbön álló bővítése apropóján.
Jó hangulatú, de dolgos megbeszélés volt. Le kell folytatni a településképi eljárást, ami
része az építési engedélyeztetési eljárásnak. Számos probléma közül kiemelkedő, hogy
a 2-es útra történő kihajtás egyre nehezebb. Nagyívben szinte lehetetlen, de legalábbis
katasztrófális. Most a téli, sötét, ködös látási viszonyok ezt tovább fokozzák.
Kértek segítséget a megoldásban. Ezt persze szakemberek, közútkezelő bevonásával
tudom elképzelni. Nem dolgunk ötletelni a forgalomcsillapító megoldásokon, hogy lámpa stb. legyen. Az viszont biztos, ez a helyzet is az elkerülő út mielőbbi megvalósulását
sürgeti.
Tájékoztatom Önöket, hogy az üzem duplájára, mintegy 9 ezer négyzetméterre bővül.
Ezzel együtt nő a termelési kapacitás, illetve mindezeknek örvendetesen adónövekedési vonzata is van. Nem utolsó sorban a dolgozói létszámot is duplázni tervezik, azaz
200 fő fölé. Ez lesz az egyik, ha nem legnehezebb feladat.
Segítségemet kérték az Ipari Park Kft-vel történő egyeztetés megszervezésében. Az
egyeztetést megszerveztem.
2019. november 28.: Közbiztonsági Egyeztető Fórumon vettem részt. Jelentős részben
a környező polgármesterek mondták el észrevételeiket. Kapitány úrnak volt egy sokat
mondó észrevétele. Jövőbeni problémának látja, hogy a nyugdíjat kötelezően számlára
utalja a nyugdíjfolyósító. Ez magában rejti a bűncselekmények megszaporodását.
Igazán köszönöm a rendőri segítséget a Kossuth utcai torkolat javításánál a forgalom
irányításában.
2019. november 29.: Oláh Tamással, a DMRV Zrt. önkormányzati kapcsolattartójával
töltöttem a délelőttöt. A szennyvíz agglomerációs közös pályázatunk Bánk, Tolmács
településekkel napirenden van és a 2020-2027-es ciklusban szerepelni fog.
Továbbá napirenden van a víziközművek állami tulajdonba adása. Mint azt képviselőtársaim tudják, a 106/2017 (IV.28.) KT. határozattal döntött a testület a víziközmű állami
tulajdonba adásáról. Ez a mai napig nem történt meg. Oláh Tamás tájékoztatása szerint
január-február hónapban itt lesz a megállapodás tervezet.
2019. december 02.: Felvettük a kapcsolatot A Mikszáth Középiskolával, ahová megküldtük a háromoldalú szerződéstervezetet egyeztetésre. Reményeim szerint a megállapodás-tervezet januárban a rétsági testület elé kerülhet.
Pénzügyes kolléganőm jelezte, hogy a Szabadságkoncert támogatása nem érkezett
még meg, sőt maga a támogatási szerződés sem. Felvettem a kapcsolatot Juhász Dominikával, aki tájékoztatást kért a támogatáskezelőtől. Azt a választ kaptuk, hogy az
2

elszámolás, a mellékletek rendben vannak, de nagyon sok elszámolás érkezik be, türelmet kértek és megnyugtattak, hogy az összeg még 2019. évben beérkezik.
2019. november 03.: Felkerestem a MOL töltőállomást üzemeltető vállalkozót a 2018.
évben megállapított, 2019. évben végrehajtandó téli rezsicsökkentés keretében gázpalackot igénylő támogatások teljesítésével kapcsolatban. A vállalkozó tájékoztatott, hogy
7 gázpalack elvitelére nem került még sor, ebből 1 kérelmező elhunyt. Szociális ügyintéző kolléganőm segítségével a 6 háztartás részére felhívást küldtünk ki, melyben felhívtuk az igénylők figyelmét a határidő közeli lejártára. A kérelmezőknek 2019. december 15-ig van lehetőségük a támogatott gázpalack átvételére. A határidő jogvesztő. Az
át nem vett gázpalackok után a számlánkra leutalt támogatást vissza kell fizetni. Kár az
önkormányzatot nem éri, hiszen a vállalkozó részére is a csökkentett számla összegét
kell kifizetni. Az egyéb fűtési anyagot igénylők a termékeket (fa, fabrikett, szén) átvették.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét!
Rétság, 2019. december 03.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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