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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Fakivágáshoz tulajdonosi hozzájárulás kérése (Pritamin Trend Kft.)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési 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 Piac építési munkáit elnyerő vállalkozó a Piac udvarban a munkaterületen lévő, 1 db diófa kivágásához kért tulajdonosi hozzájárulást. A fa kivágása szerepel a Zöld város projekt költségvetésében. A
diófa helyett 6 db fa ültetése is szerepel a költségvetésben.
A kivitelező ismeri a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2020. augusztus 16.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér

4.) Határozati javaslatok

1 oldal a 2 oldalból

Fakivágáshoz tulajdonosi hozzájárulás kérése (Pritamin Trend Kft.)

2020.08.18-i Kt. ülésre

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2020.( VIII.18.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pritamin Trend Kft. kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Piac udvarban, a munkaterületen található, 1 db diófa kivágásához
a Zöld város piacépítés projekt megvalósítás érdekében tulajdonosi hozzájárulását adja.

Határidő: munkaterület átadása
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
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 előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Bérleti szerződés jóváhagyása – (Pritamin Trend Kft.)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési 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 Piac építési munkáit elnyerő vállalkozó a Piac udvarban a munkaterületen lévő, jelenleg használaton
kívüli nyilvános illemhelyet bérelni kívánja. Vállalja bérleti díj fizetését a használatért. Vállaja továbbá a
közmű költségek megfizetését.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a bérleti szerződés megkötését, a szerződés aláírásával
egyidejűleg átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítünk, mely tartalmazni fogja az aktuális mérőóra állásokat is.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2020. augusztus 16.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat 1/2020. (III.03.) önkormányzati rendelete

1 oldal a 3 oldalból

Bérleti szerződés jóváhagyása (Pritamin Trend Kft.)

2020.08.18-i Kt. ülésre

4.) Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2020.( VIII.18.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pritamin Trend Kft. kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Piac udvarban, a munkaterületen található, jelenleg használaton kívüli nyilvános illemhelye a Pritamin Trend Kft. részére a kivitelezés időtartamára
……………..Ft/hó bérleti díj ellenében bérbeadja.
A határozat mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: munkaterület átadása
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző

Bérleti szerződés
amely létrejött
egyrészről:
Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20., képviseli Mezőfi Zoltán polgármester (továbbiakban Bérbeadó)
másrészről:
Név:
Pritamin Trend Kft.
Székhely:
1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Cégjegyzékszám:
01-09-276043
Adószám:
25453443-2-42
Számlavezető pénzintézet:
CIB Bank
Számlaszám:
10700196-69487471-51100005
Képviseli:
Juhász Mihály
továbbiakban Bérlő között az alábbi feltételekkel:
1.) Átadó 2020. augusztus 24. naptól a Piac udvarban megvalósuló beruházás végéig bérbe adja,
Bérlő bérbe veszi a Rétság Piac udvarban lévő nyilvános illemhelyet.
2

Bérleti szerződés jóváhagyása (Pritamin Trend Kft.)

2020.08.18-i Kt. ülésre

2.) Bérbeadó a nyilvános illemhelyért használati ……… Ft/hó bérleti díjat számol fel, melyet Bérlő
Bérbeadó számlája alapján köteles minden jónapban megfizetni. A bérleti díj mentes az általános
forgalmi adó alól.
3.) Az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos valamennyi költség Bérlőt terheli. A nyilvános illemhelyen Bérlő beruházást nem végezhet.
4.) Súlyos szerződésszegés esetén az Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja.
5.) A szerződés megszűnése esetén Bérlő az eredeti állapot szerint köteles átadni a nyilvános illemhelyet az Bérbeadónak.
6.) Bérlő.
a. mindent megtesz a lehetséges havária (vészhelyzet) eseményének megelőzéséért, bekövetkezés esetén haladéktalanul megkezdi a humán és tárgyi erőforrások mentését,
b. havária eseményről, káreseményről Bérlő haladéktalanul köteles értesíteni a Bérbeadót,
c. az esetlegesen általa okozott környezeti károk kármentesítését biztosítja a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint,
d. amennyiben alvállalkozót foglalkoztat, köteles gondoskodni annak tevékenysége során fenti
körülmények betartásáról,
e. tevékenységében bekövetkező változásokról – különösen, ha annak környezeti hatása van,
vagy lehetséges – 15 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően írásban köteles tájékoztatni az Bérbeadó képviselőjét.
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. rendelkezései az irányadók.
11./ Az üzemeltetési szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2020. (………...) számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat,
vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a
hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá
Rétság, ……

Mezőfi Zoltán
polgármester

Juhász Mihály
bérlő
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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 előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Árajánlat elfogadása geodétai munkák elvégzésére
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési 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 város északi részében megépült buszmegálló területének elmaradt tulajdonrendezése tárgyában
kértünk árajánlatot Dombai Gábor földmérőtől. Az egyeztetések során további rendezendő területet is
feltárt a földmérő. Ennek rendezésére megküldte árajánlatát, mely 172.000 Ft, mely tartalmazza a
földhivatali adatszolgáltatási és vizsgálati díjat is.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2020. augusztus 16.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér

1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elfogadása geodétai munkákra

2020. 08.18-i Kt. ülésre

4.) Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2020.( VIII.18.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a geodétai munkákra kért
árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Dombai Gábor 172.000 Ft-os árajánlatát elfogadja a 304/5 hrsz-ú ingatlan telekhatárrendezésére.
A Képviselő-testület a munkák fedezetét a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző
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Dombai Gábor
Földmérő Mérnök
2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27.
Tel.: 20-5552210
email:dombaigabor62@gmail.com

Szám: ÁRJ-4/2020.08.14.

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u.20

ÁRAJÁNLAT
A Rétság város belterületi 304/5 hrsz-ú belterületi földrészleten (Rákóczi út)
megépült járda ás autóbuszváró felmérési és megosztási munkájára
árajánlatomat az alábbiakban megteszem:
A munka részletezése:
A megvalósult autóbuszváró (leállósáv, járdaburkolat, burkolt árok, esőbeálló)
geodéziai felmérése, valamint a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére
alkalmas munkarészek elkészítése.

A munkavállalás díja:
172.000 ft. azaz százhetvenkétezer forint. (bruttó- nem ÁFÁS)
A díj tartalmazza a földhivatali adatszolgáltatási és vizsgálati díjat is.
A munka elvégzésének határideje: a megrendelés visszaigazolásától számított
8 napon belül.

Érsekvadkert, 2020. augusztus 13.
Üdvözlettel:

Készítette:
………………………………….
Dombai Gábor

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
Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület támogatta azt a lakossági kérelmet, mely szerint a Petőfi u. 46-os épület
előtt 4 db fenyőfa kivágása tárgyában.
Az igen magas, elektromos vezetékbe benőtt fák kivágására árajánlat érkezett a Green Lombtalanító Kft-től. Az árajánlat összege 300.000 Ft. A vállalkozás szerződés-tervezetet nem küldött.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2020. augusztus 17.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(VIII.18.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágásra érkezett árajánlat
elbírálásáról és szerződés-tervezet jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Green Lombtalanító Kft. 300.000 Ft-os árajánlatát elfogadja a Petőfi u. 46.
szám előtti 4 db fenyőfa kivágására, azzal, hogy a vállalkozás a munkavégzés során a munkavédelmi és vagyonvédelmi szabályokat betartja.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Jámbor Lajos
jegyző
1 oldal a 1 oldalból

Árajánlattevő neve:
Címe:
Telefonszáma:

Green Lombtalanító KFT
2660 Balassagyarmat Felsőmalom utca 28/B.
0620/461-08-89
0630/540-80-39

Dátum: 2020.08.01.

ÁRAJÁNLAT
Pályázó neve: Kremper Kornél, Takács Krisztián
Címe: 2660 Balassagyarmat Felsőmalom utca 28/B.

Tisztelt Rétság Város Önkormányzata!
Árajánlat:

2651 Rétság, a Petőfi Sándor utca 46.-os épület előtt elhelyezkedő 4db
nagyméretű veszélyes fenyőfa kivágása. Émász által kérjük a munkavégzés
napján az arra vonatkozó szakasz áramtalanításának megoldását az
Önkormányzattól.

Berendezések:

Hidraulikus emelőkosár 19m
Motoros láncfűrészek

A berendezések rendelkeznek CE minősítéssel, megfelel a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és
irányelveknek.
Munka

Díj

Hidraulikus emelőkosár 19m-ig
DECKER GTA 190

összköltség tartalmazza.

Favágás

összköltség tartalmazza.

Megjegyzés
A munkavégzés elején és végén
kiszállási költséget számolunk fel.
Az összköltség tartalmazza.
-

Összköltség: 300 000 Ft
A kivágott fa elszállítását a Green Lombtalanító Kft. vállalja.
Műszaki paraméterek/szakmai jellemzők:
-

Mitsubishi FE 444/DECKER GTA 190
STHIL – MS 200T
STHIL – MS 201T
STHIL – MS 039
STHIL – MS 490
Mászó és zuhanás-gátló felszerelések
Munkavédelmi sisakok

-

Vágásbiztos nadrágok

Fizetési mód:
Teljesítési határidő:
Az árajánlat érvényessége:

Átutalás- Készpénz
Megrendeléstől számított 72.óra
Visszavonásig

Kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat:
Üdvözlettel:

Green Lombtalanító KFT
Kremper Kornél és Takács Krisztián

Balassagyarmat, 2020.08.01.

Árajánlattevő neve:
Címe:
Telefonszáma:

Green Lombtalanító KFT
2660 Balassagyarmat Felsőmalom utca 28/B.
0620/461-08-89
0630/540-80-39
Dátum: 2020.08.01.
Alulírottak nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt vállalkozás, az érintett eszközök üzemképesek,
munkavédelmi szabályoknak megfelelnek, továbbá kérjük az önkormányzatot, hogy azokban az
utcákban, ahol súlykorlátozás van elrendelve, engedélyezze a Mitsubishi, NPR-759 forgalmi
rendszámú tehergépjárművünk közlekedését.

Üdvözlettel:

Green Lombtalanító KFT
Kremper Kornél és Takács Krisztián

Balassagyarmat, 2020.08.01.

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

Előterjesztést készítette: Bakó Mónika

Előterjesztő: Bakó Mónika képviselő

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra
fejlesztése”pályázati kiírásra és árajánlat kérése projekt-előkészítési feladatok ellátására

2020. augusztus 18-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési 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 Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került a „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
alprogram. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló
támogatás nyújtása.
A programban önállóan támogatható tevékenységek közül – korábbi egyeztetéseinknek megfelelően – a ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó új urnafal kialakítására javaslom a pályázat
benyújtását.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap
áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30. A projekt fenntartási kötelezettsége építési beruházás esetében öt éven át tart. Jelen pályázati konstrukcióban a támogatás folyósításához a pályázónak nem kell biztosítékot nyújtania. A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás
vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A projekt
maximálisan igényelhető támogatási összege a pályázati kiírás 2.1.1.2. pontja alapján 5 millió forint. A Támogató a támogatott projektek esetében 100 %-os mértékű támogatási előleget biztosít.
A pályázatot 2020. augusztus 11. és szeptember 10. között lehet benyújtani.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- a pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet alapján
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján
- a Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma,
komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel

1 oldal a 3 oldalból

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése”pályázati kiírásra
és árajánlat kérése projekt-előkészítési feladatok ellátására

2020.01.28-i ülésére

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók azon önkormányzatok, amelyek a pályázat keretében temetői szolgáltatásbővítést valósítanak meg.
Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-től a projektelőkészítési feladatok ellátására!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!
Rétság, 2020. augusztus 17.
Bakó Mónika
képviselő
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
−
−
−

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja
a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(VIII.18.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat benyújtása a Magyar
Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése”pályázati kiírásra és árajánlat kérése projekt-előkészítési feladatok ellátására” tárgyban készült előterjesztést.
A Képviselő-testület jelen határozatával a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra pályázatot
nyújt be új urnafal építése céljából. A képviselő-testület a felmerülő költségek forrását a 2020. évi
költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén az 5 éves fenntartási kötelezettségét vállalja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán János polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza Mezőfi Zoltán János polgármester urat,
hogy a projekt-előkészítési feladatok ellátására árajánlatot kérjen a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő
Nonprofit Kft.-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán János polgármester
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„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(VIII.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat benyújtása a Magyar
Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése”pályázati kiírásra és árajánlat kérése projekt-előkészítési feladatok ellátására” tárgyban készült előterjesztést.
A Képviselő-testület jelen határozatával a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra nem nyújt
be pályázatot új urnafal építése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán János polgármester
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
…………………
Jámbor Lajos
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 előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Fogászati státuszok lezárása miatti pótelőirányzat biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
2020. március 12-én döntött a Képviselő-testület a fogászaton dolgozó két közalkalmazotti és egy
részmunkaidős takarítói státusz megszüntetéséről.
Jelenleg folyamatban van a 2020. évi költségvetés módosítása, mely a státuszok megszüntetésével
kapcsolatban konkrét fedezetet még nem tartalmaz. A folyamatban lévő tárgyalások (2 tárgyalás) előzetes információi nem teszik indokolttá a feladaton lévő előirányzatok teljes vagy részbeni zárolását.
Átcsoportosításokat a tárgyalások eredményének függvényében tudunk kezdeményezni. Mindezidáig
bizonytalan ki, milyen jogviszonyban látja majd el a feladatot.
Jelenleg a 44/2020.(III.12.) Kt. határozatban foglaltak végrehajtásához kérünk pótelőirányzatot.
a takarítói státusz megszűnése miatt 4 havi bérnek megfelelő előirányzat,
az általános asszisztensi státusz megszűnése miatt 6 havi bérnek megfelelő előirányzat
biztosítása a vonatkozó jogszabályok alapján indokolt.
A fogászati szakasszisztens 40 évet dolgozott az egészségügy területén szakdolgozóként, ebből több,
mint 38 évet Rétságon. Munkáját mindig becsületesen, odaadással, kitartóan magas színvonalon végezte. Munkájára panasz egyetlen esetben sem volt. Néhány héttel a meghozott határozat előtt bejelentette, hogy nyugdíjba kíván vonulni. Becsületes bejelentése miatt azonban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) alapján nem jogosult végkielégítésre.
Amennyiben vár néhány napot a bejelentéssel 8 havi végkielégítésre lett volna jogosult.
A Kjt. jelenleg több szempontból is a leginkább dolgozóbarát munkaügyi jogszabály. Hatályos Kjt 77.
§ * (3) bekezdés alapján
„(3) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc százalékát.” Havi
illetményre átfordítva a rendelkezést 12 hó x 30 % = 3,6 havi bérével azonos összegű jutalom megállapítható részére, kompenzálva némileg a dolgozó becsületességéért.
Megjegyezni kívánom, hogy ugyanez a dolgozó egy alkalommal már lett volna végkielégítésre jogosult,
de a munkakörének szabálytalan megszüntetése miatt a jogos járandóságól elesett.
Javaslom a Kjt. 77.§ (3) bekezdése szerinti jutalom megállapítását.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2020. augusztus 16.
Mezőfi Zoltán
polgármester
1 oldal a 3 oldalból
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: 44/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a fogorvosi szolgálaton két közalkalmazotti és egy részfoglalkozásban ellátott munkavállalói státuszt az alábbiak szerint szüntet meg: szakasszisztensi státusz megszűnésévek időpontja: 2020. szeptember 30. - általános asszisztensi státusz megszűnésének időpontja: 2020. augusztus 15. - takarítói státusz megszüntetésének időpontja:
2020. június 30. A Képviselő-testület felhatalmazza a munkáltatói jogkörök gyakorlóit a közalkalmazotti
jogviszonyok és a munkavállalói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételére. A státuszok megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Képviselőtestület a 2020. évi
költségvetésben biztosítja.

3.) Jogszabályi háttér
Kjt. 37. §
(6) * A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább
a) három év: egy havi,
b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,
e) tizenhárom év: öt havi,
f) tizenhat év: hat havi,
g) húsz év: nyolc havi
távolléti díjának megfelelő összeg.
MT
77. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya
a) a munkáltató felmondása,
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy
c) * a 63. § (1) bekezdés d) pontja
alapján szűnik meg.
(3) A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi
távolléti díj összege
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4.) Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2020.( VIII.18.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fogászati státuszok lezárása miatt
pótelőirányzat biztosítása tárgyában készített előterjesztést.
a Képviselő-testület a státuszok megszüntetése miatt a
- végkielégítésekre 2.023.725 Ft + járulék
- végkielégítésre nem jogosult közalkalmazott részére 1.305.047 Ft +járulék jutalom
összegére pótelőirányzatot biztosít.
A többletelőirányzatok átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
A Képviselő-testület a távozó dolgozóknak jó egészséget kíván.
Határidő: munkaügyi jogszabályok szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző
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Tájékoztatás vételi szándékról
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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Demeter Magdolna elektronikus úton megkereste a Képviselő-testületet, hogy a volt laktanya területén
12 db ingatlant, valamint a Szőlő utcai telkeket megvásárolná.
Tájékoztatást kér az eladási szándékról, a feltételekről és az irányárakról.
Javaslom, szeptember elején hívjuk meg a kérelmezőt (kérelmezőket) egy PVB ülésre, ahol kölcsönösen tájékoztatást tudnánk adni egymásnak. Megjegyzem a felsorolt helyrajzi számok között két út is
található.
A kérelmet a tájékoztatóhoz csatolom.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2020. augusztus 17.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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