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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az állami támogatás változása, átvett pénzeszközök, testületi döntések és technikai átvezetések indokolják a 2021. évi költségvetés módosítását.
Állami támogatás előirányzattöbblete 36.649.919 Ft, melyből az alábbi részletezés szerint kaptunk többletelőirányzatot:
- az önkormányzati általános feladatokra 381.010 Ft-ot,
- köznevelési feladatainkra 2.394.000 Ft-ot,
- a gyermekjóléti feladatainkra 8.438.331 Ft-ot,
- gyermekétkeztetésre 2.588.654 Ft-ot,
- kiegészítő támogatásra, 21.221.108 Ft-ot, mely tartalmazza az iparűzési adó kompenzációt is 19.036.305 Ft-ot és egyéb kiegészítő támogatást 2.184.803-ot, is
- kulturális feladatainkhoz 99.036 Ft-ot,
- NKA támogatást (kulturális bértámogatásra) 1.527.780 Ft-ot.
.
Az állami támogatások többletbevételéből tartalék képzésre teszünk javaslatot.
Átvett pénzeszközként 11 084 575 Ft többlet érkezett NEAK finanszírozására és további
1.000.000 Ft-ot kaptunk kulturális célokra.
Ingatlanétékesítésből 78 100 000 Ft bevétel keletkezett, mely a volt laktanya területén lévő 2 db
lapostetős épület vételára.
A bevételek átvezetését követően költségvetésünk színvonala 126 834 494 Ft-tal növekszik.
Kiadások
A kiadok tekintetében kiemelem, hogy csak a szükséges mértékig kerülnek feladásra az
év közben jóváhagyott növekmények. Azokon a COFOG-okon, ahol az esetleges többletdöntés fedezhető volt a rendelkezésre álló előirányzat nem kezdeményezünk módosítást
(például 65 feletti lakosok karácsonyi ajándéka).
Az állami többlettámogatás terhére 2021. évi tartalékunk növelését javasoljuk 36.649.919 Ft-os
összeggel.
A személyi juttatások esetében valamennyi COFOG esetében korrekciót kezdeményezünk.
Ennek oka, hogy decemberben le kellett könyvelni a december havi nettó bért, valamint az egy
havi juttatás nettó összegét. A 2022. évi költségvetésben mindkét kifizetésre a bruttó járandó1 oldal a 3 oldalból

ság és a nettó kifizetés különbözetét terveztük. A nettó bér személyenként változik, attól függően, hogy részesül-e gyermek után járó kedvezményben, nyugdíjas-e a dolgozó, volt-e betegállományban, van-e letiltása stb. Ezekre a tételekre külön-külön nem térek ki.
Ellenőrzések során elvárásként fogalmazódott meg, hogy ne csak többletelőirányzatok legyenek biztosítva, hanem a fel nem használt előirányzatok is kerüljenek év végével zárolásra. Igyekeztünk e elvárásnak is eleget tenni.
-

90/2021 (XI.21.) Kt.

határozat alapján Duna-Ipoly SE támogatására 1 014 400 Ft támogatásban ré‐
szesült,
119/2021 (XI.30.) Kt. határozatban fahulladék szállítás szállításra biztosított a Képviselőtestület 3 425 000 Ft + 924.750 Ft összeget
a bevételi oldalon bemutatott építési telek után áfa befizetés 16 603 937 Ft fedezet biztosítása szükséges,
114/2021 (XI.30.) Kt. határozatban Balogh Bence szakvélemény (356/41, 356/45,
356/46) 504 000 Ft, és a 115/2021 (XI.30.) Kt. határozatban Balogh Bence szakvélemény (02/15, 02/17, 02/18, 02/19) 672 000 Ft szolgáltatásokra, összesen 1.176.000 Ftot szavazott meg a Képviselő-testület

-

121/2021 (XI.30.) Kt. határozat alapján DMRV részére csőtörés miatt 1.578.881 Ft + 426.298 Ft áfa összeget kellett kifizetni.

-

138/2021. (XI.30.) Kt. határozatban a Kereplő Egyesület részére 2021. évi támogatására
1.560.000 Ft került biztosításra

-

99/2021 (XI.11.) Kt. döntés alapján Civiltámogatás Életmentés alapítvány részére 2.500.000 Ft támogatást
utaltunk ki
150/2021 (XII.14.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület a Zöld Város pályázat Piac tervezői költségvetés elkészítésére adott árajánlatot. Kovács Miklós 750.000 Ft + 202.500 Ft áfa összegért vállalta és
végezte el a munkát.
151/2021 (XII.14.)Kt. határozatban biztosította Képviselő-testület Szociális tűzifa szállítás házhozszállításának költségeit 853.400 Ft + 230.418 Ft áfa ellenérték fejében
152/2021 (XII.14.) Kt határozat alapján kerül sor fakivágásokra, a Börzsöny Forest Kft végezte el a munkát

-

-

540 000 Ft összegért.
A nettó bérek rendezése miatt, figyelembe véve kiadási oldali zárolását is
o a város esetében 4.928.867 Ft bérnövekmény, ugyanakkor 1.222.033 Ft járulékcsökkenés,
o az intézmények, az alábbi többletfinanszírozások váltak indokolttá:
Polgármesteri Hivatal 3.392.595 Ft,
Óvoda 4.936.654 Ft,
Család- és Gyermekjóléti központ -2 Ft intézményfinanszírozás vált indokolttá.
Technikai hatáskörben néhány módosítást kezdeményezünk, melyek nincsenek kihatással az egyenlegre. A kiemelt előirányzatok között történt átvezetés a konkrét felhasználás ismeretében.

A 2021. évi tartalék növekedés a változások átvezetését követően 70.495.420 Ft.

Az intézményi költségvetések esetében az intézményfinanszírozáson keresztül bemutatásra
került a többlelőirányzat biztosítás indoka.
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Összesítve a jelen módosítás adatai az alábbiak szerint alakulnak:
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Város
Polgármesteri Hivatal
Óvoda
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Család‐ és Gyermekjóléti Központ
Összesen

1 812 634 496
98 897 617
77 488 587
75 481 609
40 058 736
2 104 561 045

2 240 708 341
108 014 213
87 334 501
89 982 637
44 962 479
2 571 002 171

Változás
%
123,62%
109,22%
112,71%
119,21%
112,24%
122,16%

Az összevont költségvetés színvonala a jelenlegi módosítások átvezetését követően
137.828.573 Ft-tal növekszik és 2.571.002.171 Ft-ra módosult. Tartalékunk főösszege
487.990.185 Ft-ra változott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2021. április 11..
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2022. (……..) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló, 1/2021. (III.10.) rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről
szóló 1/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi
támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának
átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 2.571.002.171 Ft-ban állapítja meg.
2.§
A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,
(1) A Képviselő-testület az 2.571.002.171 Ft bevételi főösszegből
a.
a) felhalmozási célú bevételt
128.497.867 Ft-ban
b.
b)
működési
célú
1.202.059.568 Ft-ban
c.
c)
finanszírozási
1.240.444.736 Ft-ban
2.
állapítja meg.

bevételt
bevételt

(2) Az 2.571.002.171 Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak
szerint állapítja meg:
Önkormányzat összesen:
Beruházás
Felújítás
Feljesztésre átadott pénzeszköz
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
Működési kiadás
Tartalék
Finanszírozási kiadás
Költségvetési kiadások összesen

546 949 810
241 667 647
5 136 603
793 754 060
337 626 476
48 705 063
330 441 891
1 820 000
22 857 566
326 275 688
58 238 578
1 125 965 262
487 990 185
163 292 664
2 571 002 171

Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban

(4) Az önkormányzat egyenlegei:
Működési egyenleg
Fejlesztési egyenleg
Finanszírozási műveletek egyenlege
Tartalék
Ft-ban állapítja meg

Bevétel
1 202 059 568
128 497 867
1 240 444 736

Kiadás
1 125 965 262
793 754 060
163 292 664
487 990 185

Egyenleg
76 094 306
‐665 256 193
1 077 152 072
‐487 990 185

3.§
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
(forintban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k.
Helyi adó
Átengedett adó
Központi támogatás
Működési bevétel össz.
Fejlesztési célú bevétel
Finanszírozási bevétel

2 240 708 341
60 011 932
61 476 860
0
473 200 000
0
278 350 844
873 039 636
128 497 867
1 239 170 838

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni ellátás
Támogatásértékű kiadás
ÁHT‐n k. pe. Átadás
Intézményfinanszírozás
Fejlesztési kiadás
Tartalék
Finanszírozási kiadás

2 240 708 341
102 070 905
14 850 506
271 002 077
58 238 578
1 820 000
22 857 566
326 275 688
792 310 172
487 990 185
163 292 664

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13.
számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
4.§
A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n
Önkormányzati támogatá
Működési bevétel össz
Pénzmaradvány
Fejlesztési bevétel

108 014 213
130 240
0
0
107 366 395
107 496 635
517 578
0

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

108 014 213
81 097 679
11 604 651
15 311 883
0
0

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú
mellékletek szerint jóváhagyja.
5.§
A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n
Önkormányzati támogatá
Működési bevétel össz
Pénzmaradvány
Fejlesztési bevétel

87 334 501
2
0
0
87 098 163
87 098 165
236 336
0

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

87 334 501
68 564 945
9 944 288
8 092 580
732 688
0

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú
mellékletek szerint jóváhagyja.
6.§
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül az alábbi (5)
bekezdéssel.
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n
Önkormányzati támogatá
Működési bevétel össz
Pénzmaradvány
Fejlesztési bevétel

89 982 637
2 614 002
0
0
87 059 971
89 673 973
308 664
0

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

89 982 637
49 053 906
7 036 416
33 181 115
711 200
0

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV /1-3.
és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

7. §
A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

( Ft-ban)

Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n
Önkormányzati támogatá
Működési bevétel össz
Pénzmaradvány

44 962 479
0
0
0
44 751 159
44 751 159
211 320

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

44 962 479
36 839 041
5 269 202
2 854 236
0
0

(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a V./1-3. és
V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

8.§
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
(6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép

9.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
A
R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép
10.§

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
A R. II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
11. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
A R III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.
12.§

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.

13.§
(1)
(2)
(3)
(4)

A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
A R V/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.
14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

Kihirdetési záradék:
A rendelet ……………….. napon kihirdetésre került.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

Indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint: A képviselő-testület az
előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A 2021. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel
és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, valamint technikai módosítások
indokolják.

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
Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg - szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről,
illetve a 2021. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Elkészült a „Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg-szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft.
taggyűléséről, illetve a 2021. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról” című előterjesztés.
Az előterjesztés két részből tevődik össze. Az első rész tartalmazza a szakmai beszámolót, a mérlegbeszámolót és mellékleteit. A második rész a 2022. évi terveket mutatja be.
Ismételten szeretném megköszönni az intézmény dolgozóinak a pandémiás időszak alatt végzett
áldozatos munkáját!
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény sajnos nem könnyíti meg az intézmény munkáját. Saját költségvetésünkből is tudjuk, hogy a bérek dinamikusan emelkednek. Saját dolgozóra lehet
bértámogatási igényt benyújtani, de vállalkozó dolgozóra nem. Tovább nehezíti a vezetés munkáját,
hogy az állami szektorban maradt szakorvosok csak munkáltatói engedéllyel végezhetnek többletmunkát. Több orvos nem vállalta fel a törvény által elvárt feltételeket és a magáneszségügyben vállal munkát.
Mind az intézménynek, mind pedig a lakosságnak nagy gondot jelent a szemészorvos hiánya. Gyakorlatilag az átrendeződést követően ez az egyedüli szakterület, ahová nem sikerült orvost találni. Igazgató asszony elmondása alapján legalább 70 szemész szakorvost kerestek meg, de vagy nem vállalja a
vidéki munkavégzést, vagy a munkáltatója nem engedélyezi a többletmunkát. A balassagyarmati szemészeti rendelés túlterhelt. Időpontot kapni csak igen hosszú előjegyzési időt követően lehet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

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

3.) Jogszabályi háttér
.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kistérségi Járóbeteg- szakellátó
működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2021. évi mérlegbeszámolóról szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni az intézmény valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáját. Külön
köszöni a koronavírus járványban nyújtott magas színvonalú lakossági ellátást.
Határidő: azonnal
Felelős:--Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
A képviselőtestületi/bizottsági anyaghoz írásban megküldtem a 2021. évre vonatkozó mérlegbeszámolót,
kiegészítő mellékletet, közhasznúsági mellékletet, a szakmai beszámolót, valamint a 2022. évi költségvetés
tervezetét.
Röviden szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet a 2021. évben végzett munkánkról, valamint a 2022.
évi feladatainkról.
2020.év januárjában értesültünk a Kínából indult koronavírus járványról. Rendelőnk márciustól központi
utasításra zárva volt A rendelések csak júniusban indultak újra. Ősszel elindult a második hullám 2021.
márciusában rendelőnk ismét bezárt, a szakdolgozóinkat elvezényelték Balassagyarmatra a covid osztályra.
Május végéig ott dolgoztak kolléganőink.
A járvány kezdete óta kiadásainkat megnövelte a védekezésre fordított kiadás. Covid teszteket,
fertőtlenítőszert, maszkokat, kesztyűket szereztünk be. Ezekből a védőeszközökből a korábbiakhoz képest
többszörös mennyiséget használunk jelenleg is. Munkatársainkat rendszeresen teszteltük, teszteljük.
Dolgozóink felvették a védőoltást. Ennek ellenére többen is elkapták a vírust.
2021. március 1-től bevezetésre került az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény.
Ez átrendezte az orvosok és szakdolgozók helyzetét. Sokan nem vállalták a szolgálati jogviszonyt és a
magánegészségügyben vállaltak munkát. Többen csak egy helyen vállalták a szolgálati jogviszonyt. Jelenleg
nem rendelkezünk szemész szakorvossal. Mindent elkövettünk és jelenleg is komoly erőfeszítéseket teszünk,
hogy találjunk szakembert. A magánegészségügyi óradíjakkal nem tudjuk felvenni a versenyt. A fiatalok
nem szívesen jönnek ki vidékre, mikor Budapesten is korlátlan lehetőségeik vannak. Szinte minden évben
elmondom, hogy a rendelőnkben dolgozó orvosok korfája nagyon magas. Az utánpótlással problémák
lesznek. A rendelő működéséhez a szakmai feltételeket ebben az évben is maradéktalanul biztosítani tudtuk.
Március 1-től a fül-orr-gége rendelést is be tudtuk indítani.
A finanszírozás továbbra sem emelkedett, maradt az 1,98 Ft/pont. A veszélyhelyzetben átlagfinanszírozást
kapunk. A szakdolgozók béremeléséhez kapunk támogatást a NEAK-tól, de a vállalkozóként dolgozó
orvosokéhoz nem. 2021. március 1-től a vállalkozó orvosok óradíját a 2020.évi C. törvénynek megfelelően
emeltük meg, ami még mindig csak töredéke a magánpraxisban kapott óradíjakhoz képest. Figyelmébe
ajánlanám a Képviselő testületnek, hogy az orvosok bérének támogatásához különítsenek el egy keretet az
önkormányzat költségvetéséből. Az orvosokat csak úgy fogjuk tudni megtartani, ha a magánpraxisokhoz
hasonló jövedelmet tudunk biztosítani. Mivel orvoshiány van, és Rétság földrajzi elhelyezkedése miatt sincs
a legjobb helyzetben – Salgótarjántól nagyon messze, Budapestről pedig nem utazgatnak ki a fiatal orvosok
– csak vonzó jövedelemmel tudnánk ide csábítani és megtartani a szakembereket. Az átlagon felüli
jövedelemre pedig a NEAK finanszírozás nem ad lehetőséget. Az önkormányzattól ezidáig nem kaptunk
működési célra támogatást. Már az is ritkaság számba megy, hogy a rendelőt önkormányzati támogatás
nélkül tudtuk működtetni. Nyilván ezt úgy tudtuk megtenni, hogy nincsenek felesleges pozíciók, és a
munkatársaim - magamat is beleértve - több munkakört látunk el.
Dolgozói létszámunk 18 fő, a működési kártyák folyamatosan megújításra kerülnek. Továbbképzéseken a
dolgozók részt vesznek.
Nehézségeink:
Minden szakrendelésünk előjegyzésre vehető igénybe. Probléma, hogy a betegek – amennyiben nem tudnak
a rendelésen megjelenni – nem mondják le az előjegyzést, így többször előfordult, hogy az orvos beteg
nélkül ült a rendelőben, ami egyrészt elveszi más betegek elől a lehetőséget, másrészt gazdaságosság
szempontjából sem mindegy. Ugyanis az óradíjat ki kell fizetni, bevétel viszont nincs. Sajnos szankcionálási
lehetőségünk sincs.
Másik egyre többször előforduló eset, hogy a háziorvosok indokolatlanul küldik szakrendelésre a betegeket.
Olyan esetekben is a szakrendelőbe küldik, amit a háziorvosi rendelésen is el tudnának végezni. Így romlik
az ellátás színvonala és nő a várakozási idő.
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Az idén is folytattuk az elavult informatikai eszközök cseréjét (számítógépek, nyomtatók). 2021-ben
karbantartásra, illetve karbantartási anyagokra 2.348 e Ft-ot költöttünk. A vállalkozó orvosok bérére 2021ban 45 980 ezer Ft-ot fizettünk ki. Elkülönített pénzeszközeinket elsősorban a diagnosztikai eszközök
cseréjére tartalékoljuk. Belátható időn belül biztosan cserélnünk kell majd az ultrahang készüléket.
Továbbra is rendelkezünk tartalékkal, hogy a váratlan kiadásokat fedezni tudjuk. Most a pandémia idején
különösen óvatosnak kell lennünk.
Az épület állagmegóvását, karbantartását napi szinten végezzük. Javíttatjuk, illetve - ami nem javítható cseréljük az épületen belüli eszközöket.
Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2021-ben is. Az egészségügyi szakembereken felül minimális
létszámú munkatárs végzi a sokrétű napi munkát, ezért egy-egy munkatársnak több feladatot is el kell látnia.
Az Önkormányzattól működési célra nem vettünk igénybe támogatást. Lejárt tartozásunk nem volt. A
hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket
megfizettük.
Közhasznú státuszunkból adódó feladatunkat maradéktalanul teljesítettük.
2022-ben is célunk a színvonalas betegellátás biztosítása, vállalt feladataink teljesítése, a rendelő biztonságos
működtetése.

Rétság, 2022. március 10.
Nábelek Anna
ügyvezető ig.
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2022.évi dologi kiadás tervezet
január

február

március

április

május

június

július

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

225 000
70 000
10 000
100 000

225 000
70 000
10 000
100 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000
300 000
225 000
70 000
10 000
100 000

225 000
70 000
10 000
100 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

225 000
70 000
10 000
100 000

225 000
70 000
10 000
100 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000
300 000
225 000
70 000
10 000
100 000

10 000
50 000
egyéb anyag ktg.
40 000
tűzvédelmi+munkavédelmi tanácsadás
35 000
lift karbantartás
30 000
riasztórendszer felügy.
40 000
tűzjelző karbantartás
60 000
egészségügyi fogyó anyag
250 000
orvosi kézi eszk.besz.
25 000
fertőtlenítő,tisztítószerek
120 000
karbantartási anyag
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

125 000
20 000

125 000
20 000

125 000
20 000

125 000
20 000

125 000
20 000

elektromos energia
víz csatorna
irodaszer
benzin
veszélyes hulladék
kommunális hulladék
karbantartás
biztosítás
szoftver bérleti díj
telefon,internet
posta
munkába járás

augusztus

szeptember

október

november

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000

225 000
70 000
10 000
100 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000
300 000
225 000
70 000
10 000
100 000

225 000
70 000
10 000
100 000

225 000
70 000
10 000
100 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000

125 000
20 000

125 000
20 000

125 000
20 000

125 000
20 000

125 000
20 000

hatósági díjak
Casco+gfb+súlyadó

gyógyszer, vegyszer

munkaruha
bank ktg.
reprezentáció

125 000
20 000

kisért.te.

50 000

rágcsálóirtás
egyéb igénybevett szolg.
könyvvizsgálat
Szép kártya szja
Szép kártya szocho
Összesen:

310 000
50 000
30 000
2 777 000

310 000
50 000
30 000
2 777 000

310 000
50 000
30 000
3 077 000

310 000
50 000
30 000
2 827 000

700 000
40 000
30 000
60 000
22 000
25 000
250 000
300 000
225 000
70 000
10 000
100 000
100 000
10 000
50 000
40 000
35 000
30 000
40 000
60 000
250 000
25 000
120 000
50 000
200 000
125 000
20 000
300 000

50 000

ügyvédi díj

Szép kártya

december

310 000
50 000
30 000
2 777 000

310 000
50 000
30 000
3 077 000

310 000
50 000
30 000
2 777 000

310 000
50 000
30 000
2 777 000

310 000
50 000
30 000
3 077 000

310 000
50 000
30 000
2 827 000

310 000
50 000
30 000
2 777 000

150 000
1 500 000
300 000
350 000
55 000
30 000
5 672 000

összesen

8 400 000
480 000
360 000
720 000
264 000
300 000
3 000 000
1 200 000
2 700 000
840 000
120 000
1 200 000
100 000
120 000
600 000
480 000
420 000
360 000
480 000
720 000
3 000 000
300 000
1 440 000
600 000
200 000
1 500 000
240 000
300 000
100 000
150 000
1 500 000
300 000
3 760 000
605 000
360 000
37 219 000

Utolsó 2 év
2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év
különbség Százalék
526
595
769
791
565
673
444
576
132
29,7%
3069
2530
2249
2397
2000
2239
1700
1192
-508 -29,88%
2668
2542
2367
2380
1884
2124
1446
1232
-214 -14,80%
5097
5142
4774
4511
4154
4486
3757
2840
-917 -24,41%
757
1049
741
1070
992
922
540
532
-8
-1,48%
326
297
289
393
313
251
288
201
-87 -30,21%
779
940
1028
886
828
946
771
608
-163 -21,14%
181
177
205
88
212
247
126
53
-73 -57,94%
257
213
294
230
191
266
265
190
-75 -28,30%
3419
3847
3524
3813
3699
3401
2482
2292
-190
-7,66%
1624
1956
1635
1721
1479
1661
1459
1179
-280 -19,19%
12
7
6
7
1
4
6
4
-2 -33,33%
415
395
501
486
536
467
307
251
-56 -18,24%
15113
14018
12552
12420
12128
11819
8432
6607
-1825 -21,64%
1606
1864
1496
1624
1419
1631
1316
1151
-165 -12,54%
333
537
426
356
474
375
453
341
-112 -24,72%
1563
1599
1408
1314
1211
1412
1010
679
-331 -32,77%
2460
2233
2151
2279
2210
1916
1252
939
-313 -25,00%
1322
925
868
836
736
792
663
414
-249 -37,56%
36
66
90
94
86
238
191
226
35
18,3%
578
748
630
609
575
696
472
674
202
42,8%
1742
2394
1936
1789
1664
2339
1449
1159
-290 -20,01%
474
514
695
865
694
761
703
527
-176 -25,04%
4502
4834
4496
4851
4905
5303
3717
3381
-336
-9,04%
611
719
667
671
810
867
529
426
-103 -19,47%
9054
11194
12092
9351
7153
6708
5133
4751
-382
-7,44%

58524

61335

57889

Felsőpetény

2617
2653
2644
2643
2611
2658
2655
2655
2619
2645
2610
2610
2658
2651
2640
2655
2652
2657
2641
2616
2618
2642
2685
2654
2656

Település
Alsópetény
Bánk
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nötincs
Ösagárd
Pusztaberki
Rétság
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
Berkenye
Keszeg
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Romhány
Szátok
Egyéb települések
Összesen:

Diósjenő

Irsz.

Borsosberény

Esetszámok

55832

50919

52544

38911

32425

-6486

Össz esetszám
70000
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50000

40000

30000
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0
2014. év

-16,67%

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év
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Egyéb települések

Szátok

Romhány

Nógrádsáp

Nógrád

Nézsa

Keszeg

Berkenye

Tolmács

Tereske

Szente

Szendehely

Rétság

Pusztaberki

Ösagárd

Nötincs

Nagyoroszi

Legénd

Kisecset

Kétbodony

Horpács

Bánk

Alsópetény

0

2021. év

2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év

Egyéb települések

Szátok

2021. év

Kardiológia
Ált. fizioterápia- gyógytorna
Urológia
Pulmonológia
Neurológia
Általános sebészet
Nőgyógyászat
Szemészet
Gyermekgyógyászat
Reumatológia
Pszichiátria
Traumatológia
Orthopédia
Bőrgyógyászat
Gyógytorna
Gyógymasszázs
Labor - vérvétel
Nappali ellátás neurológia
Nappali ellátás belgyógyászat
Belgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Nappali ell. ált. fizioter.-gyógyt.
Röntgen
UH
Összesen:

2013. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
2353
8288
8350773
7380 20989
3784698
715
815
451348
1226 11484
3477772
2661 22405
6694771
1032
3433
1396046
2056
3594
1395912
3378 24900
6146374
454
897
317134
2011 20686
2276739
681
3701
1708769
1455
5546
1833363
685
6106
647183
1534
4660
1488281
3278 39172
9699337
5556 11112
1700136
7619 37109
1744123
1026
3106
1224610
164
530
217440
1392
5283
2057847
917
2518
796753
8033 60320
9536439
4343
5681
4223538
2077
7378
4021189
62026 309713 75190575

2014. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
2433
9124
9429518
6995 30371
5541295
679
721
445722
973 10464
3160642
2735 23784
6777337
1066
3725
1488129
2197
3960
1577535
3647 38182
8276104
389
755
284314
1521 15495
1630038
794
4238
1981494
1407
4640
1679240
430
3950
393121
902
3438
926457
2857 34397
8494309
5053 10106
1546218
7176 31640
1487080
1102
3297
1310282
156
438
195841
1433
5246
1992343
959
2595
814957
6710 51295
8502335
4842
6372
4732911
2073
7207
3876712
58529 305440 76543934

2015. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
2807 10696 11079014
6840 25219
5304043
680
689
452988
1193 12932
3908486
2315 20136
5800036
1311
5423
2002481
2388
4521
1847761
3819 36574
8474353
318
627
218539
2760 28055
3122986
882
4428
2045062
1380
4640
1583680
555
4477
453402
1175
4076
1153205
4545 55570 13708696
4494
8987
1375011
7375 33615
1579905
943
2823
1121082
149
425
181807
1098
3622
1414902
909
2450
777819
5184 41386
7015299
6580
9164
6643498
1702
5740
3103248
61402 326275 84367303

2016. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
3214 12621 12810388
5413 23159
4806989
725
730
497107
1417 13359
4317107
2354 14175
4947193
992
4287
1590834
2259
4228
1680356
3687 26716
7278743
368
719
256597
2316 24535
2756557
956
4889
2249994
1802
6668
2327967
441
3350
343748
1416
4764
1338718
4410 57205 14023872
3384
6768
1035504
7716 38643
1816221
1141
2531
1108438
164
379
173439
901
2873
1114195
927
2532
795004
3675 32330
5375227
6757 11725
8245488
1386
4394
2463233
57821 303580 83352919

2017. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
3165 12730 12936708
5565 25000
5420461
682
686
476696
1459 13720
4421347
2263
8888
3356136
885
3626
1348907
2313
4207
1917722
3393 22908
6506484
309
593
213185
2280 23015
2623348
923
4724
2136211
1960
7211
2429944
333
3046
293917
1494
7409
1630571
5586 72642 17716243
3084
6158
942174
6024 33087
1555089
1069
2342
1030339
149
368
164218
846
2696
1064522
889
2031
649776
4313 37210
5984605
5172
8324
5739170
1644
6202
3434348
55800 308823 83992121
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2018. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
2926 11183 11315815
4958 22943
5134739
688
688
484320
1339 12738
4336704
1994
8224
3118603
828
3817
1411759
1639
3550
1475130
3199 22140
6219087
46
86
35262
2253 22646
2531856
1024
5306
2381043
1887
6436
2229660
273
2564
247373
1194
7007
1399584
5208 67696 15901799
2416
4827
738531
5600 32523
1528581
933
2214
948963
283
730
298665
755
2518
986279
840
1971
635020
4368 36874
5901570
4543
6826
4790574
1703
6372
3568742
50897 291879 77619659

2019. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
3253
12079 12130786
5636
23629
5115422
633
641
454977
1421
13543
4869660
1968
10614
3880474
1019
4528
1723710
1835
5062
2631256
3251
22426
6366480
0
0
0
2379
22801
2600952
1088
5638
2522531
2101
6883
2413002
571
5650
526412
1493
10302
1815861
5170
73961 17029816
2239
4468
683604
5573
32543
1530338
843
1925
834967
201
518
213574
725
2539
959990
921
2328
783216
3711
33879
5185376
4788
8975
6248271
1683
6047
3346015
52502 310979 83866690

2020. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
2525
9103
8980824
3511
15470
3415802
424
442
314219
935
8183
2926755
1363
11533
3207616
817
3485
1372787
1430
4900
2708581
2457
15897
4660073
0
0
0
1835
16492
1928058
1106
6045
2727107
1676
5765
1984032
573
5684
529718
971
7475
1250304
3207
47074 11033299
1577
3144
481032
4718
26849
1261903
505
1164
502411
258
697
284610
563
1987
745829
544
1507
474537
2164
18596
2914767
4529
7719
5289488
1164
4993
2877867
38852
224204 61871619

2021. év
Esetszám Beav.sz. Németpont
1909
6763
6624560
3207 14477
3427387
349
362
250742
746
5397
1820198
997
8447
2452784
678
3017
1128524
1252
4320
2297697
394
2345
708467
0
0
0
1601 13791
1652443
1463
8073
3670312
1614
5161
1805220
651
6441
599134
900
7460
1175043
2399 35531
8317973
1415
2809
429777
3867 22422
1053834
454
1122
474240
178
495
200610
501
1688
694791
130
341
113933
1971 17769
3147823
4573
8623
5535966
1153
5287
2834304
32402 182141 50415762

Utóbbi 2 év különbsége
Esetszám Beav.sz. Németpont Százalék
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0
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JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009.évi CXXII. ( a továbbiakban Takt.) törvény rendelkezései alapján az alábbiak szerint:

I.
Általános rendelkezések
1. A Takt. 5.§. (3.) alapján a Társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni az
ügyvezető igazgató, felügyelőbizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012.évi I. törvény ( a továbbiakban: Mt.) 208.§-ának, az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá eső munkavállalók
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
módjának elveiről, annak rendszeréről.
2. Jelen Szabályzat fent meghatározott törvényi rendelkezések alapján a Rétsági
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezető igazgatója,
vezető állású munkavállalói és felügyelőbizottsági tagjai javadalmazására vonatkozó
szabályokat tartalmazza.
3. A Szabályzatnak nem célja a juttatások összegszerű rögzítése.

II.
A Szabályzat hatálya
4. A Szabályzat hatálya a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.-re, mint az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságra terjed ki.
5. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság
–ügyvezető igazgatójára,
-vezető állású munkavállalóira
-felügyelőbizottság elnökére, tagjaira
6. A Szabályzat hatálya kiterjed
a.) a 4. pontban meghatározott Társaságnál az ügyvezető igazgató, a vezető állású
munkavállalók javadalmazására,
b.) prémiumra, jutalomra, mobiltelefon használatra, személygépkocsi használatra és egyéb
juttatásokra
c.) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazására,
d.) az ügyvezető igazgató, és vezető állású munkavállalók jogviszonyának megszűnése
esetén járó juttatásokra, felmondási időre.
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III.
Az ügyvezető igazgatóra, a vezető állású munkavállalókra, tisztségviselőkre vonatkozó
javadalmazási elvek és szabályok
7. Azon javadalmazási ügyekben, amelyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést,
szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a taggyűlés dönt.
IV.
A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei
8. A tisztviselők javadalmazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke
igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a
Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselők munkavégzésével, a Társaság
előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával,
valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági
szférában elfoglalt helyének, szerepének.
V.
Az ügyvezető igazgató javadalmazása
Az ügyvezető igazgató illetménye
9. Az ügyvezető igazgatót munkájáért havi rendszerességgel személyi illetmény illeti
meg, melynek összegét a 2020.évi C. törvény figyelembevételével a taggyűlés
határozza meg.
10. Az ügyvezető igazgató javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben
az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tartalmazza.
Az ügyvezető igazgató jutalma
11. Az ügyvezető igazgatónál a Társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági
célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos
működésre ösztönző jutalmazási formát kell érvényesíteni.
12. A jutalom feltételeinek meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzleti terv
(költségvetés) elfogadásával, vagy indokolt esetben azt követően.
13. Jutalomfeladat kitűzésére, a feladatteljesítés értékelésére és a kifizetés engedélyezésére
a taggyűlés jogosult. A feladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró
mérleg elfogadásakor történik.
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VI.
Az ügyvezető igazgató munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása
14. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogkör
gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása,
javadalmazás megállapítása). Az ügyvezető igazgató megbízatása lehet határozott
időre szóló, illetve határozatlan idejű.
VII.
Költségtérítések és egyéb juttatások
15. Az ügyvezető igazgató jogosult a munkavégzéséhez szükséges telefon, mobiltelefon,
internet használat igénybevételére.
16. Az ügyvezető igazgató jogosult a Társaság tulajdonában lévő személygépkocsit
használni.
17. Az ügyvezető igazgató saját tulajdonú gépkocsi használatára a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerinti térítés mellett jogosult.
18. Az ügyvezető igazgató jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális
juttatásokra, (cafeteria) béren kívüli juttatásokra a Kft „Béren kívüli juttatások” belső
szabályzata alapján.
19. A Társaság lehetőséget biztosít az ügyvezető igazgató számára szakmai képzési,
továbbképzési, szakirányú továbbképzési programokon való részvételre. Az ezzel
felmerülő költségeket és járulékokat a Társaság megfizeti.
20. Az ügyvezető igazgató részére a Javadalmazási szabályzatban nem nevesített jogcímen
juttatás a taggyűlés javaslata alapján meghozott egyedi döntés alapján adható.
VIII.
Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések
21. A vezető állású munkavállalók személyi illetményét, jutalmazását az ügyvezető
igazgató állapítja meg.
22. A vezető állású munkavállalók a munkáltatói jogkör gyakorlójának külön engedélye
alapján jogosultak saját gépjárművük hivatalos használata után járó, közigazgatási
határon kívülről munkába járás költségén felül - melyet kormányrendelet szabályozüzemanyag térítésre.
23. A Társaság lehetőséget biztosít a vezető állású munkavállalók számára szakmai
képzési, továbbképzési, szakirányú továbbképzési programokon való részvételre. Az
ezzel felmerülő költségeket és járulékokat a Társaság megfizeti.

3

IX.
Felügyelőbizottsági tagok javadalmazása
24. A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét úgy kell
megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon
túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő
munkavégzésével.
25. A tisztségviselők díjazására irányuló mértéket (tiszteletdíj) a taggyűlés külön
határozatban állapítja meg.
26. A Felügyelőbizottság elnökének havi tiszteletdíja nem haladhatja meg a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér kétszeresét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja
esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
27. A Felügyelőbizottság tagjait a díjazáson kívül kizárólag a tisztség ellátásával
összefüggő indokolt költségtérítés illeti meg.
28. A Felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a
megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

X.
Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások
29. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján az ügyvezető igazgató és a vezető
állású munkavállalók részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a
Mt. általános, az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény
szabályai, végrehajtási rendeletei, valamint a taggyűlés és a munkavállaló közötti
megállapodások alkalmazandók.
30. Munkaviszony megszűnése esetén a titoktartási kötelezettségre tekintettel, az
ügyvezető igazgatónak juttatott díjazás nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi
átlagkeresetének megfelelő összeget az egyébként jogszabály szerint, valamint egyedi
döntés alapján járó egyéb juttatásokon túl.
31. Ha a munkáltató az ügyvezető igazgató egészségügyi szolgálati munkaviszonyát
felmondással, felmentéssel, áthelyezéssel, a munkáltató részéről történő egyoldalú
visszavonással, fenntartóváltással, tulajdonosváltással, csőd- vagy felszámolási eljárás
megkezdését követően szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor a munkáltató
12 havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles munkavállaló részére egészségügyi
szolgálati munkaviszonya megszüntetésével egyidejűleg megfizetni.
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XI.
Záró rendelkezések
Jelen Szabályzatot a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
taggyűlése 2022. március 31-én hozott ….../2022.03.31. határozatával fogadta el,
rendelkezéseit a jelenleg meglévő és ezután létesítendő jogviszonyok szabályozására,
elszámolására egyaránt alkalmazni kell.
A Szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell
helyezni.

Rétság, 2022. március 31.

……………………..
levezető elnök

…………………….
jegyzőkönyv vezető

……………………
jegyzőkönyv hitelesítő
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RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021.

Rétság, 2022.03.31.

Nábelek Anna
ügyvezető igazgató
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I. Általános rész
1. A vállalkozás bemutatása
Társaság elnevezése:
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Társaság székhelye:
2651.Rétság, Rákóczi út 20.
Társaság telephelye:
2651.Rétság, Laktanya út 5.
A társaság tulajdonosai:
Alsópetény Község Önkormányzata 18/9000
Bánk község Önkormányzata 18/9000
Borsosberény Község Önkormányzata 18/9000
Diósjenő Község önkormányzata 18/9000
Felsőpetény község Önkormányzata 18/9000
Horpács község Önkormányzata 18/9000
Kétbodony Község Önkormányzata 18/9000
Kisecset Község önkormányzata 18/9000
Legénd Község Önkormányzata 18/9000
Nagyoroszi Község Önkormányzata 18/9000
Nőtincs Község Önkormányzata 18/9000
Ősagárd Község Önkormányzata 18/9000
Pusztaberki Község Önkormányzata 18/9000
Szendehely Község Önkormányzata 18/9000
Szente Község Önkormányzata 18/9000
Tereske Község Önkormányzata 18/9000
Tolmács Község Önkormányzata 18/9000
Rétság Város önkormányzata 8694/9000

Alakulás időpontja:
2008.09.10.
Adószáma:
14459191-2-12
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Cégjegyzék száma: 12-09-005825
Közhasznúsági fokozat:
Közhasznú
Működési forma:
Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke:
90 millió Ft
Tevékenységi körök:
Általános járóbeteg-ellátás
Ingatlan bérbeadás
Fő tevékenységi kör:
Járóbeteg- ellátás
A Társaság ügyvezetője és a beszámoló aláírója:
Nábelek Anna ügyvezető igazgató
Felügyelő bizottság tagjai:
Rompos Dezső-elnök
Szabó Klára-tag
Majnik László-tag
A felügyelő bizottság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, munkájukat
ingyenesen végzik.
A könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt (000225) 3100. Salgótarján, Úttörők út 35.
adószáma : 49188352-1-32
A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját honlapján is közzéteszi.
Elérhetősége: www.retsagrendelo.hu
Létszám adatok
A Nonprofit Kft. 2021. évi átlagos statisztikai létszáma 18 fő.
A társaság 2021. évi tevékenysége, gazdálkodása
Az Intézmény tevékenységének és gazdálkodásának részletes bemutatását a közhasznúsági
jelentés tartalmazza.

3

A számviteli törvényből adódó kötelezettségek, a számviteli politika fő vonásai
A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló
2011.CLXXV. törvény alapján állította össze számviteli politikáját. A társaság 2021.
gazdasági évről 2021. december 31.-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készített.
Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása a törvényben előírt általános szabályok alapján
történt.
A Társaság kettős könyvviteli rendszerben rögzíti adatait, magyar nyelven, forint
pénznemben.
A Nonprofit Kft-nek a kettős könyvviteli rendszerben rögzítenie kell mindazokat a gazdasági
eseményeket, amelyek az eszközeire, forrásaira, illetve a tárgyévi eredményére hatást
gyakorolnak.
A Nonprofit Kft. beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat, az
eredmény megállapításának módja: Összköltség típusú „A” változat.
A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év január 31. napja.
A Nonprofit Kft ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) korm.
rendeletben foglaltak szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását
és a közhasznúsági jelentését is.
A beszámoló tartalma:
 Mérleg
 Kiegészítő melléklet
 Közhasznúsági melléklet
A beszámoló közzététele elektronikus formában az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától
számított 150 napon belül történik.
A társaság a Közhasznúsági beszámolót, közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő év
június 30-ig saját honlapján közzéteszi.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a Társaság
számviteli politikájában meghatározottak szerint lineárisan, a 200 eFt egyedi beszerzési,
előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolása a használatbavételkor egy összegben
értékcsökkenési leírásként történik.
Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft leltározási szabályzata szerint, a
pénzkezelés a Pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint történik.
Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
2021-ben a társaság NEAK-tól származó bevételei fedezték a kiadásokat, így az
Önkormányzattól ebben az évben sem kaptunk működési célra támogatást.
Az intézmény helyiség bérbeadásból, valamint térítési díjas szolgáltatásokkal egészítette ki
bevételeit. A Junimed Kft. az orvosi ügyeletet, Rétság Város Önkormányzata az I.-II.sz.
háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat részére, illetve négy
vállalkozó egyéb területet bérelt.
.
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II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Befektetett eszközök: 578 131 e Ft
A tárgyi eszközök változását az 1. sz. mellékelt mutatja be.
Követelések: 31 841 e Ft
- NEAK-tól járó 11-12.havi finanszírozási bevétel 31 283 e Ft, önkormányzattól őrzési
feladatokra 422 e Ft, vevői követelés 90 e Ft, 46 e Ft egyéb követelés.
Pénzeszközök: 185 435 e Ft
Pénztár: 172 e Ft
Bankszámla: 185 263 e Ft
Saját tőke: 293 528 e Ft
A társaság jegyzett tőkéje 90 000 e Ft
Tőketartalék: 38 037 e Ft
Eredménytartalék: 125 114 e Ft
Adózott eredmény: 40 377 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek: 16 070 e Ft
Szállítói tartozás 479 e Ft, mely határidőn belüli, nem lejárt tartozás. A decemberi bérek utáni
fizetési kötelezettség: Szja 2 207 e Ft, Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 2 440 e Ft,
szakképzési hozzájárulás 56 e Ft, bérfizetési kötelezettség 8 608 e Ft, szociális hozzájárulási
adó 2 021 e Ft társasági adó 60 e Ft, 26 e Ft cégautó adó, áfa 25 e Ft, efo 133 e Ft, efo járulék
7 e Ft, egyéb kötelezettség 8 e Ft.
Passzív időbeli elhatárolások: 485 976 e Ft
Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 485 976 e Ft
III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Értékesítés nettó árbevétele: 213 740 e Ft
NEAK ellátás finanszírozás árbevétele: 159 658 e Ft
Otthoni szakápolás NEAK finanszírozása: 1 614 e Ft
Fizetőbeteg ellátás térítési díjai: 5 045 e Ft
Egyéb NEAK bevétel: 41 077 e Ft
Egyéb árbevétel: ingatlan bérbeadás: 6 336 e Ft
Egyéb eü.szolgáltatás bevétel: 10 e Ft
Egyéb bevételek: 23 599 e Ft
EFI támogatás feloldása (TÁMOP): 131 e Ft
Bevétel elhatárolt támogatásból (TIOP): 9 921 e Ft
EFI fenntartási: 99 e Ft
Önkormányzattól kapott juttatás: 4 653 e Ft
Fűtés felújítás feloldása: 1 293 e Ft
Egyéb bevétel struktúra jav.tám: 660 e Ft
Térítés nélkül átvett eszk.felold.: 117 e Ft
Jubileumi jut.tám: 6 638 e Ft
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Egyéb bevétel: 87 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások: 55 911 e Ft
Anyag költség: 11 997 e Ft
Igénybevett szolgáltatások( posta, szállítási ktg, telefon, vállalkozó orvosok, karbantartás,
asszisztencia , gyógytorna szolgáltatás stb.) 41 239 e Ft
Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, hatósági díjak): 2 675 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások: 123 612 e Ft
Bérköltség: 100 897 e Ft
- alkalmazottak: 99 887 e Ft
-megbízási díj: 1 010 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések: 8 145 e Ft
-egyszerűsített fogl.:755 e Ft
-bérlettérítés és kiküldetési rendelvény: 1 181 e Ft
-betegszabadság, táppénz hozzájárulási kötelezettség: 2 328e Ft
-Széchenyi kártya + járuléka, reprezentációs ktg: 3 881 e Ft
Bérjárulékok: 14 570 e Ft
Értékcsökkenési leírás: 17 242 e Ft
Egyéb ráfordítások: 107 e Ft (adók, illetékek, gépjármű adó)
Pénzügyi műveletek bevételei: 11 e Ft ( kapott bankkamat)
Adózás előtti eredmény: 40 478 e Ft
Adófizetési kötelezettség:
101 e Ft
Mérleg szerinti eredmény: 40 377 e Ft
IV. Környezetvédelem
A 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény 94. §. 1.2. bekezdésében megjelölt, a környezet
védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöknek, a környezetre káros veszélyes
hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete nem volt. Társaságunk a veszélyes
hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi
hulladékokat Gyűjtő és Ártalmatlanító Kft-vel kötött szerződést.
A veszélyes hulladékok elszállításának éves díja 237 e Ft volt.
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1.sz.melléklet
Tárgyi eszközök állományváltozása 2021.

Főkönyvi
szám
114
12
13
14

Megnevezés
Szellemi termékek
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen

Nyitó
2021.01.01
19 306
694 102
264 750
40 334
1 018 492

Bruttó érték
Növekedés Csökkenés

1 536
1 536

Záró
2021.12.31
19 306
694 102
264 750
41 870
1 020 028

Értékcsökkenés
2021
0
11 960
4 443
570
16 973

Halmozott
Értékcsökkenés
19 306
124 975
257 284
40 332
441 897

Nettó érték
Nyitó
Záró
2021.01.01 2021.12.31
0
0
581 087
569 127
11 909
7 466
573
1 538
593 569
578 131
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Közhasznúsági melléklet
2021. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1.2 Székhely
Irányítószám:2651.

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Rétság

Rákóczi

20

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:
1.4 Szervezet adószáma:
1.5 Képviselő neve:

út

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Ajtó:

1

2

-

0

9

-

0

0

5

8

2

5

1

4

4

5

9

1

9

1

-

2

-

1

2

Nábelek Anna

2 .Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása
Rétsági kistérség 18 önkormányzata által fenntartott egészségügyi szolgáltató, heti 200 óra szakorvosi és nem szakorvosi
óraszámmal. Működésünk felöleli a legfontosabb szakmákat. 2021-ben teljesítettük az alapcél szerint meghatározott
közfeladatot ellátandó tevékenységünket.
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. azért jött létre, hogy a rétsági kistérség lakosságának járóbetegszakellátásához az ellátó központot felépítése és utána a kor szakmai követelményeinek és az adott lehetőségeknek megfelelően
működtesse. Feladata a lakosság egészségügyi ellátása, egészségének megőrzése, lehetőség szerinti teljes körű járóbetegszakorvosi ellátása.
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. a magyar egészségbiztosítás keretén belül, nem biztosított
betegek esetén a beteg által finanszírozva nyújtja szolgáltatásait. Az intézménybe jelentkező betegek számára biztosítja a
helyben elérhető, a beteg szükségletéhez igazodó szintű és tartalmú járóbeteg-szakellátást, fizioterápiás és nappali ellátást,
valamint a beteg otthonában otthoni szakápolást.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Szakrendelő: Alapcél szerint meghatározott szakorvosi járóbeteg-szakellátás. Célunk a rendelő további működtetése,
szakorvosi tevékenység folytatása.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szakorvosi - járóbeteg szakellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Szakorvosi -járóbeteg szakellátás
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Rétsági járás/kistérség lakossága

Kb.25 ezer fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Járóbeteg szakellátó központ működtetése maximális kihasználtsággal, a térségben élők megelégedésével.
Fizioterápia, gyógytorna, laboratóriumi ellátás.

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

2021.évben cél szerinti juttatás nem volt.

Előző év

Tárgyév

-

-

Előző év (1)

Tárgyév (2)

15 441

37 225

Előző év (1)

Tárgyév (2)

15 441

37 225

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség

Vezető tisztségviselők 3 fő összesen
6.2

A.

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

239 991

237 350

233 554

231 014

6 437

6 336

H. Összes ráfordítás (kiadás)

221 516

196 872

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

104 960

123 613

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

219 722

195 118

K. Adózott eredmény

18 442

40 377

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

x

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

x

személyi jellegű kiadás
dologi kiadások
összes kiadás
bevételek (OEP)
bevételek (saját)
összes bevétel
likviditás

január
14 000 000
3 102 000
17 102 000
18 000 000
940 000
18 940 000
1 838 000

február
14 000 000
3 102 000
17 102 000
18 000 000
940 000
18 940 000
1 838 000

Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. összesített pénzügyi terv 2022
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
3 102 000 3 102 000 3 102 000
3 102 000
3 102 000
3 102 000
3 102 000
17 102 000 17 102 000 17 102 000 17 102 000 17 102 000 17 102 000 17 102 000
18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000
940 000
940 000
940 000
940 000
940 000
940 000
940 000
18 940 000 18 940 000 18 940 000 18 940 000 11 940 000 11 940 000 11 940 000
1 838 000 1 838 000 1 838 000
1 838 000 -5 162 000
-5 162 000
-5 162 000

október
14 000 000
3 102 000
17 102 000
11 000 000
940 000
11 940 000
-5 162 000

november
14 000 000
3 102 000
17 102 000
11 000 000
940 000
11 940 000
-5 162 000

december
14 000 000
3 097 000
17 097 000
11 000 000
940 000
11 940 000
-5 157 000

összesen
168 000 000
37 219 000
205 219 000
174 000 000
11 280 000
185 280 000
-19 939 000

Beszámoló a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft.
2021. évi munkájáról
A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2021-ben a COVID-19 pandémia
miatt többszörösen változó szabályoknak megfelelve is teljesítette az egészségügyi szolgáltató
rendszerben vállalt, illetve a barnamezős beruházás megvalósítása során kötelezett fenntartási
kötelezettségéből fakadó feladatát, melynek fenntartási kötelezettsége ezzel megszűnt.
Jelenleg a szakrendelő működtetése a társult önkormányzatok (Rétság potenciális túlsúllyal)
önként vállalt feladata. Intézményünk NEAK finanszírozás mellett csekély saját bevételekből
gazdálkodik, évek óta nyereséggel.
Az intézmény működése az évközben kiközölt módosítások ellenére orvos szakmailag és
üzemgazdasági szempontok alapján is megfelelő, az ellátottak a visszajelzések alapján szívesen veszik
igénybe szolgáltatásainkat. Az engedélyezett szakmában a szemészet és a fül-orr-gége kivételével
rendelkeztünk szakorvosokkal, de kifejezetten figyelmeztetünk arra, hogy a COVID pandémia a
szakdolgozói, szakorvosi gárdánkat érezhetően megtizedelte. A várakozási idő kismértékű
növekedést mutat, a váci és balassagyarmati viszonyítási ponthoz képest rövidebb, az adott
időpontok tarthatók. Az elmúlt év adatai alapján az igényszint a járó beteg szakrendelésekre
terhelődő sokszor kórházi igények miatt meghaladja a finanszírozott kapacitást, - amely több
hónapon keresztül a NEAK által generált átlagfinanszírozás alapján került kifizetésre – ezért a COVID19 pandémia következtében kialakult betegútszabályozást vezettünk be. Így intézményünk
bevallottan a várólista növekedésre alapozva tartani tudta a finanszírozhatóságát.
Rendelőintézetünk rétsági dominanciával a kistérség 18 települési önkormányzata által fenntartott
egészségügyi szolgáltató. Ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk az üzemgazdasági
szempontoknak. Mi nem részesülünk időszakos állami konszolidációs dotációban, ennek ellenére
ugyanazok a finanszírozási szabályok érvényesülnek. A szakembergárda megtartása igen nagy
kihívás elé állít bennünket. A 2021. március 1-től bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszony, az
abból fakadó jelentős bérteher növekedés, az alapellátás praxisközösségekbe kényszerítése
várhatóan tovább növeli a szakember gárda megtartásának bizonytalanságát.
Az ellátottak számában az esetszámokat tekintve lassú degressziót tapasztalunk. Ennek oka, hogy a
betegek a járványhelyzetben megfontoltan keresik fel a szakrendelőt, valamint az
átlagfinanszírozáshoz igazítottuk az ellátási lehetőségeinket.
A 2022. év során további működési összehangolásra van szükség az adott óraszámok
betegigényekhez, a napszakfüggő rendelési időkhöz történő igazításában, ami azért is fontos kérdés
mert a rendelőintézeti óraszám megtartása kiemelt finanszírozási alapkérdés.
Az intézmény elhelyezkedése, a tömegközlekedési eszközök távolsága miatt kiesik a közlekedési
forgalomból, ellenben a gyógyszertár viszonylagos közelsége előnyös.
A szomszédságunkba telepített rétsági katasztrófavédelem a megközelítés lehetőségének
tekintetében előnyös lehet, hiszen a tömegközlekedési útvonalak kibővítésének így nincs fizikai
akadálya.
Amennyiben a szakorvosi bérek felzárkóztatását nem tudjuk megvalósítani, úgy a kistérségi
járóbeteg szakellátás tekintetében a fenntartási kötelezettség megszűnésével kitűzött céljainkat
módosítanunk kell. Ennek lehetőségét a diagnosztikus felületek kibővítésében, szűrővizsgálati

kapacitás bevonásában, OOP finanszírozási technikával végzett ellátási kapacitás kialakításában,
illetve az ellátott betegszám degressziójában látjuk megvalósíthatónak.
A fenntartó domináns önkormányzat (Rétság 97%) cégben betöltött szerepe lehetőséget nyújt a
későbbiekben a korábbi területi hozzáférhetőség módosítására, előnyök, illetve külső
finanszírozást igénylő hátrányok megfogalmazására. Amennyiben a tulajdonosi szerkezet
átalakítható lenne, - a fenntartási kötelezettség megszűnése okán – az egyéb bevételek – fizetős
szolgáltatások – a költségvetési egyensúlyhoz hozzá járulnának.
A túlnyomó többségi tulajdont birtokló önkormányzat fenntartói döntés alapján így is könnyen
állíthat fel a működés gazdaságosságát javító elvárásokat, amelyek a szakmai színvonal, a
kapacitás, és az egészségpolitikai célok minőségi megtartását szolgálnák.
Betegelégedettségi vizsgálatot 2021-ben nem végeztünk.
A betegjogi képviselet intézményünk vonatkozásában mindenki számára elérhető.
A szakdolgozói feladatok ellátására 18 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes
működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói, illetve annak megfelelő végzettséggel.
Fluktuáció nincs, szinte minden dolgozó a rendelő megnyitásától dolgozik nálunk. A működési
nyilvántartások folyamatosan járnak le, ezek meghosszabbítása dolgozóinknál megtörtént. A
szakdolgozók a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzéseken részt vettek.
Az intézményben klasszikus értelemben vett ápolás nem folyik, önálló munkát a fizioterápiás egység
dolgozói végeznek (gyógytorna, fizikoterápia, masszázs). A nappali ellátásban az infúziós terápiák
során az adott rendelési időkkel összehangolt szoros obszerváció zajlik. Ezen túl a szakdolgozók
munkáját a klasszikus asszisztensi feladatok végzése jelenti, egyes szakmák esetében segédkezés a
diagnosztikai vizsgálatoknál, míg a manuális szakmák esetében a terápiás eljárásoknál.
Asszisztenseink munkájukat minden esetben a szakma szabályai szerint, higiénés előírások
maradéktalan érvényesítése mellett végzik.
Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak,
a kapacitásunkat teljes mértékben sikerült éves szinten teljesíteni. Ismételten jelezzük, hogy a
kiszámíthatatlanul változó NEAK finanszírozás konszolidálására a fenntartónak intézményünk
irányában pénzügyi felelőssége van. Elfogadhatatlan helyzet, hogy az állami egészségpolitikai
elvárások, szabályok ugyanakkor ránk nézve semminemű kedvezmény lehetőségét nem
tartalmazzák, még akkor sem, ha jelentős állami feladatot látunk el esetenként magasabb
színvonalon.
A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan
rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Az előző évekhez
képest az előjegyzési idő megnövekedését észlejük, egyre gyakrabban előforduló betegreklamációk
kíséretében. Ennek a garantált működés fenntartása, pénzügyi stabilitásunk megőrzése miatt
fokozott türelemmel próbáljuk elejét venni.
A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága magas.
Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2021-ben is. A forrásaink túlnyomó többségét kitevő NEAK,
és az egyéb bevételek kiadásainkat fedezték. Fenntartói támogatásra nem volt szükségünk.
Az ellátás biztonságát segítő források jelenleg rendelkezésre állnak, bár a likviditás hosszú távú
biztosítása érdekében működési hatékonyságunkban néhány területre kiterjedő változtatást

szükségesnek ítélünk meg. Vállalnánk a szakrendelő szakmai terhelésének csökkentése érdekében a
terület alapellátók rendszeres szakmai továbbképzését, ismeretfrissítő tájékoztatását.
A szolgáltatás ellátását jellemzően nyugdíj mellett foglalkoztatott, egyéni- vagy társas vállalkozás
keretében vállalkozó orvosok látják el. Az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése a jövőben
a szakorvosi lehetőségeinket bizonyosan befolyásolni fogja. Amennyiben ennek következtében a
jelentősen megnövekedett bér- és járulékterhek okán a financiális igénynek hátteret nem tudunk
teremteni, úgy a korábbi szakmai színvonal, és ellátási kapacitás csökkenése várható.
Véleményem szerint, amennyiben a fenntartó ezt a problémát az átlagfinanszírozásból fakadó
bevételkiesés kompenzálásával ellátná, úgy az orvos megtartó képességünk további szerény
bérfelzárkóztatással kezelhető volna.
2021. december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési
kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.
Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

Rétság, 2022.február 28.

Dr. Jakab Zoltán
megbízott szakmai vezető

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Hatálybalépés: 2022. március 31-től

Az SzMSz hatálya
Az SzMSz területi hatálya a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelyére és telephelyére (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
telephely: 2651 Rétság, Laktanya út 5.), személyi hatálya a vele munkavégzésre
alkalmazásban, illetőleg szerződött jogviszonyban egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed
ki.
1. Az intézmény célja
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
azért jött létre, hogy a rétsági kistérség lakosságának járóbeteg-szakellátásához az ellátó
központot felépítse és utána a kor szakmai követelményeinek és az adott lehetőségeknek
megfelelően működtesse. Feladata a lakosság egészségügyi ellátása, egészségének megőrzése,
lehetőség szerinti teljes körű járóbeteg-szakorvosi ellátása.
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a
magyar egészségbiztosítás keretén belül, nem biztosított betegek esetén a beteg által
finanszírozva nyújtja szolgáltatásait. Az intézménybe jelentkező betegek számára biztosítja a
helyben elérhető, a beteg szükségletéhez igazodó szintű és tartalmú járóbeteg-szakellátást,
fizioterápiás és nappali ellátást, valamint a beteg otthonában otthoni szakápolást.
2. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. adatai
2.1.Megnevezése:
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cégjegyzék száma: 12-09-005825
Adószám: 14459191-2-12
KSH szám: 14459191-8621-572-12
Folyószámla vezető pénzintézet: Takarékbank Zrt., CIB Bank Zrt.
OEP kód: M861
ÁNTSZ egyedi azonosító: 121282
ÁNTSZ kód: 2144-3/2010
2.2. Székhelye, telephelye
A Társaság székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
A Társaság telephelye: 2651 Rétság, Laktanya út 5.
2.3. Alapítók
A 2008. szeptember 10-i taggyűlési jegyzőkönyvben szereplő 18 alapító önkormányzat.
2.4. Jogállása
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
feladatait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a
kapcsolódó jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

2.5. Ellenőrző szervek







Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának Népegészségügyi
Osztálya (egészségügyi tevékenység feletti szakmai felügyelet)
Székhely szerint illetékes adóhatóság
Állami Számvevőszék (költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése)
Taggyűlés
Felügyelőbizottság
Egyéb törvényekben meghatározott szervek

2.6. A Társaság cégjegyzése, képviselete
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél
az ügyvezető önállóan látja el a Társaság képviseletét. A cégjegyzési jog a Kft. írásbeli
képviseletére, a Kft. nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezetőnek a Kft.
nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási
nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
2.7. A Társaság tevékenysége






Egészségügyi szakellátó működtetése
Pályázati részvétel
Járóbeteg-szakellátás
Egészségfejlesztés (egészségnevelés, prevenció)
Egyéb humán egészségügyi ellátás

Közhasznú tevékenységi körei:



8621’08 Általános járóbeteg-ellátás
8622’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:





6820’08 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8129’08 Egyéb takarítás
9601’08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

3. A Társaságot felügyelő testületek
3.1. Taggyűlés
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
legfőbb irányító szerve a tulajdonosok Taggyűlése, amely – ügyvezetői előterjesztés alapján –
dönt a napirenden szereplő témák tárgyában.

3.1.1. A Taggyűlés résztvevői
Szavazati joggal a Taggyűlésen a Kft. alapító tagjai vesznek részt, szavazatuk a törzstőkéből
való részesedésük arányának felel meg.
Tanácskozási joggal vesznek részt az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai és a
könyvvizsgáló.
3.1.2 A Taggyűlés összehívása
A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze, a napirend megjelölésével, legalább 15 naptári nappal
az esedékesség előtt.
A Taggyűlés összehívását kezdeményezhetik az ok és cél megjelölésével:
- a szavazati jogok legalább 5%-ával rendelkező tagok,
- a felügyelőbizottság,
- a jogszabályban erre felhatalmazott szervek.
3.1.3. A Taggyűlés határozatképessége
A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül
határozatképes ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze.
A tag távolléte esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással képviselő útján képviseltetheti magát. A tag képviseletét nem láthatja el az
ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagja.
3.1.4. A Taggyűlés határozathozatala
A Taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazatszámlálásnál a törzstőke
arányát kell figyelembe venni. A tagokat a törzsbetétjük szerint számított minden 10.000-Ft
után 1 (egy) szavazat illeti meg.
Nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A taggyűlésről jegyzőkönyv készül, a határozatokat a határozatok könyvében kell vezetni. A
jegyzőkönyv és a határozatok könyvének vezetéséről az ügyvezető gondoskodik. A
taggyűlésen meg kell választani azt a tagot, aki a Taggyűlés jegyzőkönyvét és határozatait
aláírásával hitelesíti.
A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármely tag betekinthet, kérésére az ügyvezető
aláírásával hitelesített másolatot ad.

3.1.5. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk. a
legfőbb szerv feladat- és hatáskörébe utal, továbbá azon ügyek, amelyek a Kft. társasági
szerződése szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
3.2. Felügyelőbizottság
A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Kft. érdekeinek megóvása
érdekében.
3.2.1. A felügyelőbizottság tagjai







A felügyelőbizottság 3 tagú.
A felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés választja meg. A felügyelőbizottság tagja az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A
felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól
eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.
A felügyelőbizottság létrehozása a Kft. esetében kötelező, az első felügyelőbizottságot
a társasági szerződés jelöli ki.
A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt kötelesek választani.
A felügyelőbizottság tagjait határozatlan időtartamra választják.

3.2.2. A felügyelőbizottság összehívása
A felügyelőbizottság üléseit - félévenként legalább egy alkalommal - az elnök hívja össze.
Amennyiben két tag együttesen a felügyelőbizottság ülésének összehívását kéri és annak az
elnök 8 napon belül nem tesz eleget, a bizottsági ülés összehívására a két tag is jogosult.
3.2.3. A felügyelőbizottság határozatképessége
A felügyelőbizottság minden tagjának 1 (egy) szavazata van. A felügyelőbizottság ülése
akkor határozatképes, ha mindhárom tag az ülésen jelen van.
3.2.4. A felügyelőbizottság határozathozatala
A felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
3.2.5.A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre



a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni, az ezzel kapcsolatos
álláspontját a taggyűlés ülésén ismertetni,
ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a
létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy







egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni
a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok
meghozatala érdekében,
az ügyvezetővel kötendő szerződések ügyében, valamint a Társaság által az ügyvezető
ellen indított perekben a Társaságot a felügyelőbizottság erre kijelölt tagja képviseli,
a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az
ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha az ellenőrző tevékenységéhez
szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles
teljesíteni,
megállapítja saját ügyrendjét, melyet a Taggyűlés hagy jóvá,
kötelesek a Társasággal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállalni.

4. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetési rendszere
Organogram

Ügyvezető igazgató
Szakmai vezető

Gazdasági igazgató

Vezető asszisztens
Asszisztensek

Pénzügy, könyvelés
Recepció

Informatika

Takarítók
Gondnok

4.1. A Társaság vezetése
4.1.1. A Társaság ügyvezetője
A Társaság egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető, ügyvezető igazgatói címmel.
Az ügyvezető feladata a Társaság törvényes képviselete, valamint a Társaság irányításával
kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak a taggyűlés hatáskörébe. Az
ügyvezető ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
Az ügyvezetőt a Társaság Taggyűlése választja meg 2/3-os többségi szavazattal, határozatlan
időtartamra. Az ügyvezető visszahívásához a Taggyűlés legalább 3/4-es szótöbbséggel
meghozott határozata szükséges. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a Taggyűlés gyakorolja. A Taggyűlések
közötti időszakban a munkáltatói feladatokat a legnagyobb üzletrészt képviselő Rétság Város
Önkormányzat Polgármestere látja el.
A Társasággal kapcsolatos információt, sajtónyilatkozatot csak az ügyvezető igazgató, vagy
az ügyvezető igazgató írásos meghatalmazásával rendelkező megbízottja adhat.
4.1.1.1. Az ügyvezető feladatai:
















Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása,
megvalósítása.
Együttműködés Rétság Város Önkormányzat Polgármesterével.
A gyógyító-megelőző szakmai tevékenység végzéséhez szükséges szervezeti,
személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
A Társaság humánpolitikai feladatainak irányítása, az etikai és munkafegyelem
betartása, betartatása.
Beszámoló és tájékoztató anyagok készítése az irányító és felügyelő szervek számára.
Köteles elkészíttetni a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, közhasznúsági
jelentését.
Köteles bejelenteni a Cégbíróságnak a Társasági szerződés módosítását, az adatokban
bekövetkezett változást.
Feladata az intézmény működésében résztvevő orvosokkal, beszállítókkal, a
karbantartást végző és az üzemeltetésben résztvevő cégekkel a különböző szerződések
megkötése.
Összehívja, előkészíti és vezeti a Taggyűlést, a Taggyűlés által hozott határozatokról
folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a taggyűlések időpontját, a hozott
határozatok tartalmát és hatályát, a határozatot támogatók és ellenzők személyét és
szám/szavazat arányát.
Összehívja és vezeti az össz-dolgozói értekezletet, elkészíti ennek napirendjét.
A gazdálkodással kapcsolatos törvények, hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
betartatása.
A mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés elkészíttetése, majd elfogadás után a
megfelelő szerveknek való megküldése.
A Társaságot érintő kötelezettségvállalás.
A Kft. gazdasági-pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok érvényesítéséről való
gondoskodás és a végrehajtás ellenőrzése.

Képviseli a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft.-t és kapcsolatot tart fenn a Kft.-t alapító tulajdonosi körrel.
Köteles a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként őrizni.
Beszámolási és tájékoztatási kötelezettségének szükség szerint, de legalább az alább
meghatározott időszakonként eleget tesz:
- Taggyűlés felé évente,
- a Kft. össz-dolgozói értekezlete felé szükség szerint, de legalább évente,
- a többségi tulajdonos önkormányzat felé annak határozata alapján.

4.1.1.2. Az ügyvezető hatásköre
A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben az ügyvezető önállóan dönt.
Döntése előtt az ügyvezető a felügyelőbizottságtól és a legnagyobb üzletrésszel rendelkező
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterétől előzetes állásfoglalást kérhet.
Hatásköre kiterjed a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. teljes tevékenységi körére, valamint a Kft.-vel, a menedzselt ellátás érdekében
kapcsolatban álló szolgáltatókra, a velük kötött szerződés belső tartalma szerinti mértékben
általános utasítási és intézkedési joggal rendelkezik. Az ügyvezető igazgató nem utasíthatja:
 a taggyűlést
 a felügyelőbizottságot
Az ügyvezető igazgatónak jogában áll és kötelessége megsemmisíteni, hatályon kívül
helyezni minden olyan határozatot, intézkedést, amely jogszabályt sért és egyidejűleg jogában
áll a határozat végrehajtását felfüggeszteni.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kft. összes dolgozója felett, gyakorolja továbbá a
kártérítési és fegyelmi jogokat a Munka Törvénykönyve alapján. Érvényt szerez az ellenőrzési
szervek megállapításainak, ajánlásainak.
4.2. Gazdasági Igazgató
A gazdasági igazgatót az ügyvezető nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Közvetlen felettese: ügyvezető igazgató
Közvetlen beosztottjai: pénzügyi-számviteli munkatárs, informatikus, gondnok
Az gazdasági igazgató feladatai:
 A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik az ügyvezető igazgató közvetlen
irányítása és ellenőrzése mellett a szakrendelő működésével kapcsolatos gazdasági,
pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok irányítása.
 Gondoskodik az SZMSZ és egyéb szabályzatok gazdasági vonzatú részeinek
elkészítéséről.
 Részt vesz az intézmény kontrolling tevékenységében, annak szervezésében.
 Irányítja az intézmény anyag és eszközbeszerzési tevékenységét az ügyvezető és a
szakmai vezetővel egyeztetve.
 A gazdálkodást folyamatosan elemzi, értékeli, meghozza a szükséges intézkedéseket.
 Biztosítja a vagyonvédelmet, a könyvviteli, elszámolási, bizonylati rendet.
 Javaslattal élhet az ügyvezető felé a dolgozók illetményére, jutalmazására.
 Irányítja a munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
 Ellátja a gazdasági jellegű kérdésekben az intézmény képviseletét szakmai fórumokon,
értekezleteken.
 A feladatkörébe utalt kérdésekben aláírási és utasítási jogkörrel rendelkezik.
 Elvégzi mindazokat a feladatokat amiket jogszabály, belső szabályzat a hatáskörébe
utal, illetve amelyet az ügyvezető igazgató meghatároz.
 Szervezi a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. fejlesztési programjait, figyelemmel kíséri, elkészíti, elkészítteti a
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
tevékenységi körébe eső pályázatokat.
 Felelős különösen a NAV-nak szóló, továbbá egyéb dokumentumoknak határidőre
való elkészítéséért, és továbbításáért.












A Kft. költségvetési, felhalmozási terveinek előkészítése, a hatályos jogszabályok és
tervezési előírások figyelembevételével.
A Kft. könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének
kialakítása, működtetése.
Adóbevallások, gazdálkodással kapcsolatos jelentések, beszámolók elkészítése,
elkészíttetése, adófizetési kötelezettség teljesítése.
Bérgazdálkodással összefüggő feladatok elvégzése, nyilvántartása.
Munkaügyi feladatok és nyilvántartások elkészítése.
Pénzellátással, kifizetésekkel kapcsolatos szabályzatok elkészítése, elkészíttetése.
A Társaság működésével kapcsolatos vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos
ügyek vitele.
A hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményének
folyamatos értékelése, elemzése.
Könyvvizsgálóval való együttműködés.
Vezeti a Társaság működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és
üzemeltetési tevékenységet, továbbá figyelemmel kíséri az informatikai
tevékenységet.

4.3. Szakmai vezető
A szakmai vezetőt az ügyvezető nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A szakmai vezető ellátja a járóbeteg-szakellátás, fizikoterápia, gyógytorna, otthoni
szakápolás, képalkotó diagnosztika, laboratóriumi mintavétel szervezésével kapcsolatos
feladatokat.
Ellátja a vezető asszisztens szakmai irányítását. Gondoskodik a szakdolgozók munkaköri
leírásának és munkaidő beosztásának elkészítéséről.
A szakmai vezető feladatai:










Biztosítja a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft egészségügyi
szakmai működését.
Feladata a NEAK-kal kötendő szerződések előkészítése, és az illetékes
Népegészségügyi Osztály által kiadott szakmai engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés.
Az Intézmény szakmai feladatainak megtervezése, irányítása, a betegellátás elérhető
legmagasabb szinten való működtetése, folyamatos biztosítása.
Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel pl. NEAK, Népegészségügyi Osztály,
EMMI, továbbá a kórházakkal, járóbeteg-szakellátó intézményekkel és a
háziorvosokkal.
Biztosítja az egészségügyi szakmai személyzetet (orvosok, asszisztensek).
Folyamatosan figyeli és aktualizálja a NEAK, a Népegészségügyi Osztály, a
közreműködő szakorvosok és a külsős asszisztensek szerződéseit.
Elvégzi és a felettes szervek felé lejelenti a szükséges óraszám módosításokat,
átcsoportosításokat.
Felelős az egészségügyi törvényben és más jogszabályokban foglaltak betartásáért,
betartatásáért.
Feladata továbbá a Szabálykönyv nyomon követése.

Gyógyító munkát érintő feladatai:



















A szakma szabályai szerint végzett színvonalas gyógyító-megelőző munka elősegítése.
Ellenőrzi a hagyományos és a számítógépes orvosi dokumentációt.
A finanszírozási adatszolgáltatás folyamatának irányítása, ellenőrzése.
Figyelemmel kíséri a szakorvosi teljesítményeket, részt vesz a költség-hatékonysági
elemzésekben, a teljesítmény-tervezésben, összefoglaló elemzéseket készít.
Felügyeli a szakmai dokumentációk, irattárolás szakszerű elvégzését.
Gondoskodik az egészségügyre vonatkozó jogszabályokban, valamint az Intézmény
belső szabályzataiban foglaltak betartásáról.
Szervezi a Társaságban nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzését.
A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése.
Az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése.
A házirend aktualizálása, betartásának ellenőrzése.
Az Intézmény higiénés rendjének felügyelete.
A munkafegyelem és az etikai szabályok betartása és betartatása.
Kapcsolattartás a betegjogi képviselővel.
A panasz-bejelentések fogadása, kivizsgálása, intézkedés panaszügyekben.
Gondoskodik a távollévő orvosok és szakszemélyzet helyettesítéséről.
Szakmai ellenőrzéseknél képviseli az intézményt.
Felügyeli a vezető asszisztens munkáját.
A szakterületet érintő pályázati kiírások figyelése, a lehetséges pályázatokra való
jelentkezés előkészítése, beadás bonyolítása, majd annak megvalósításában való
részvétel.

Felelős:
 A fentiekben részletezett feladatok ellátásáért, különös tekintettel azokért, melyek a
folyamatos, zökkenőmentes betegellátással kapcsolatosak.
 Szakmai jelentések, teljesítmény jelentések elkészítéséért, határidők betartásáért.
 Higiéniai előírások betartásáért.
 Betegfelvétel szakszerűségéért.
 Munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáért.
 A szolgálati út betartásáért.
 A Társasággal kapcsolatos ügyek titoktartásáért.
Ezen felül végrehajtja mindazon feladatokat, melyekkel az ügyvezető igazgató megbízza.
4.4. Vezető asszisztens
A vezető asszisztenst az ügyvezető nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Szakmai felettese: az intézmény szakmai vezetője.
4.4.1. A vezető asszisztens hatásköre:
Javaslattételi joga van a Kft. járóbeteg-szakellátási, otthoni szakápolási, valamint az egyéb
humán egészségügyi tevékenységben résztvevő munkatársak felvétele, felmentése és
javadalmazása tárgyában.

4.4.2. A vezető asszisztens feladatai (az asszisztensi tevékenysége mellett):
























A Kft. járóbeteg-szakellátási, otthon-ápolási valamint egyéb humán egészségügyi
tevékenységet folytató szakdolgozóinak irányítása, munkájuk szervezése, ellenőrzése.
Felügyelete alá tartozik a járóbeteg-szakellátásban résztvevő valamennyi egészségügyi
szakdolgozó és takarító, függetlenül attól, hogy ezen dolgozók a Kft. alkalmazottai
vagy feladatukat más, szerződéses viszony alapján végzik.
A szakasszisztensi ellátási terv elkészítése.
Betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés.
A hozzá tartozó dolgozók munkaidő kihasználtságának ellenőrzése.
Gondoskodik a szakdolgozók helyettesítésének biztosításáról.
A betegellátási tevékenység megfelelő higiénés feltételeinek, valamint anyag- és
eszközellátottságának biztosítása.
Részt vesz a minőségügyi eljárások és utasítások kidolgozásában és
felülvizsgálatában, az azoknak megfelelő működés biztosításában és ellenőrzésében, a
betegellátási tevékenység értékelésében.
A Kft. finanszírozási szerződéseire vonatkozó előkészítő munkában való részvétel.
Kapcsolatot tart a szakmai felügyeleti szervekkel, és a finanszírozó területileg illetékes
szerveivel. (Népegészségügyi Osztály, NEAK).
Önállóan végzi az otthoni szakápolás teljesítményével és szervezésével kapcsolatos
jelentések elkészítését, megküldését.
A betegekkel kapcsolatosan előírt szakdolgozói dokumentáció és számítógépes
nyilvántartás megfelelő vezetésének elvégeztetése, ellenőrzése, különös tekintettel az
egészségügyi törvényben, a szakmai protokollokban, valamint a Szabálykönyvben
foglaltakra.
A szakdolgozók és kisegítők közvetlen munkahelyi vezetői által elkészített munkaköri
leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, az etikai és munkafegyelem
betartásának ellenőrzése.
A hatáskörébe tartozó dolgozók munkabeosztásának elkészítése, jelenléti ívek és
egyéb munkaidő nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, szabadságolási terv
elkészítése.
Az ügyvezető felé tájékoztatást nyújt, javaslatot tesz az egyes gyógyító és
diagnosztikai részlegek anyag- és eszköz igényét illetően, az irányítása alá tartozók
munka- és védőruha ellátása tekintetében.
Feladata a Társaság és ezen belül az egyes gyógyító részlegek higiénés helyzetének
ellenőrzése és az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtétele, a takarítás folyamatos
ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos jelzések haladéktalan megtétele, az egyes
egységeknél tárolt gyógyászati anyagok és gyógyszerek és a velük kapcsolatos
készletek ellenőrzése.
Felügyeli a betegellátáshoz kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések tisztítását,
fertőtlenítését, sterilizálását, valamint a veszélyes hulladék gyűjtésének
szabályszerűségét.
Az egészségügyi szakdolgozók szakmai képzésének figyelemmel kísérése.
Az Intézmény dolgozóinak kötelező munka-alkalmassági vizsgálatainak elvégeztetése.
Ellenőrzi a vagyon-, tűz- és munkavédelmi előírások betartását.
Felelős a Társasággal kapcsolatos ügyek titoktartásáért, valamint a szolgálati út
betartásáért.

Fentieken kívül végrehajtja azokat a feladatokat, melyekkel az ügyvezető igazgató megbízza.

5. Dokumentációs rend
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben
az alábbi típusú dokumentációkkal kell rendelkezni:
 Egészségügyi (beteg) dokumentáció.
 Az épületek, épületgépészeti berendezések, valamint az orvosi műszerek
dokumentációja.
 Gazdasági, pénzügyi, munkaügyi dokumentációk.
 Szervezési, vezetési feladatokkal összefüggő dokumentációk (szabályzatok,
utasítások).
 Minőségbiztosítás, gépek, műszerek, gépjárművek dokumentációi.
A dokumentációs rend kialakításáért és működtetéséért, ellenőrzéséért legfelső szinten az
ügyvezető felel. Az egyes területek dokumentációs rendjének konkrét megalkotásáért, azok
betartásáért, betartatásáért az adott terület felelős vezetője felelős.
A dokumentációs rend felső szintű vezérszabályában meg kell határozni:





mit tekintünk dokumentumnak,
a dokumentum keletkezésének kritériumait,
az iktatás, iratkezelés általános szabályait és az archiválás szabályait,
a dokumentum selejtezésének szabályait.

6. A betegellátás rendszere







Járóbeteg-szakellátás
Nappali ellátás
Központi fizioterápia
Otthoni szakápolás
Képalkotó diagnosztika
Laboratóriumi mintavétel

6.1. Járóbeteg-szakellátás
A betegellátás főszabályként előjegyzés alapján történik. A betegellátás folyamatában
közvetlenül vesznek részt az orvosok, az asszisztensek és más egészségügyi szakdolgozók.
A betegellátó tevékenységet segítik a recepció (kartonozó) munkatársai.
Az ellátás folyamata:
Betegfelvétel: részben a recepción történik a személyes adatok rögzítésével.
Betegvizsgálat: az adott szakrendelésen történik, ennek során a szakmai szabályok
betartásával végzik a beteg vizsgálatát, a diagnózis felállítását és a terápia előírását.
A vizsgálat után a beteg hivatalos dokumentumot kap. A dokumentumot intézményünk
elektronikus formában őrzi meg.

6.2. Nappali ellátás
A nappali ellátást szakorvosi elrendelés alapján nyújtjuk a betegeknek, ezen belül a főbb
tevékenységek: kúraszerű infúziós ellátás, általános fizioterápia és gyógytorna.
Az ellátás az Intézményben található hatágyas nappali részlegben vehető igénybe.
6.3. Központi fizioterápia
A terápiás egység szolgáltatásai orvosi beutalóval vehetők igénybe. Az egységben
gyógytorna, fizikoterápia és gyógy masszázs-kezelések érhetők el.
6.4. Otthoni szakápolás
Az otthoni szakápolás - háziorvosi vagy szakorvosi elrendelés esetén - a beteg otthonában
nyújtott, kórházi kezelés kiváltására vagy lerövidítésére alkalmas szakápolási vagy szakirányú
terápiás beavatkozások összessége.
6.5. Képalkotó diagnosztika
Az Intézmény területén orvosi beutalóval igénybe vehető diagnosztikai szolgáltatás.
6.6. Laboratóriumi mintavétel
Az Intézmény területén orvosi beutalóval vehető igénybe. A laboratóriumban kizárólag
mintavétel történik. A levett mintákat vizsgálatra továbbküldjük.
6.7. Tevékenységek ellátása történhet:
 Egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 Szabadfoglalkozás keretében
 Egyéni egészségügyi vállalkozóként
 Társas vállalkozás tagjaként
6.7.1. A munkaviszonyban állók munkaszerződése
Az egészségügyi szolgálati munkaviszonyban állók foglalkoztatására, jogaira, kötelességeire
a 2020.évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról, a Munka Törvénykönyve és
az egészségügyi dolgozókra vonatkozó egyéb jogszabályok, illetve a munkáltató Kft. belső
szabályzatának rendelkezései az irányadók.
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
dolgozóival meghatározott munkakör ellátására egészségügyi szolgálati munkaszerződést köt,
amelynek kiegészítése a munkavállaló munkaköri leírása.

7. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. működése
7.1. A Kft. működésének főbb szabályai. Fogalmak, meghatározások.
A Kft. működésében a törvényességet és a szakszerűséget maradéktalanul biztosítani kell.
Ennek fontos feltétele, hogy a munkatársak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. A törvényesség részét képezi a
feddhetetlen munkatársi magatartás is. A Kft. valamennyi alkalmazottját és alvállalkozóját a
tevékenységére vonatkozó rendelkezések megtartásáért, intézkedéséért fegyelmi és anyagi
felelősség terheli.
7.2. Alvállalkozásban végzett tevékenységek:
Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok:
7.2.1.Kontrolling és orvos-szakmai tanácsadás
Az ügyvezető közvetlen szakmai tanácsadó szerve.
Feladata az informatikai rendszer adatainak folyamatos elemzése, a megyei, regionális és
országos adatokkal való összevetése, az eredmények összefoglalása.
Kiemelten az alábbiak:
 egyes járóbeteg-szakrendelések fajlagos teljesítményének követése,
 az egyes szakrendelések teljesítményének szöveges elemzése, javaslatok kidolgozása,
 a Szabálykönyv változásainak nyomon követése, és az erről való tájékoztatás.
Általánosságban:
A teljesítmény-jelentések figyelemmel követése, különös tekintettel az esetleges hibalistákra.
Kódolási tevékenység ellenőrzése. Javaslatok megfogalmazása a teljesítmények
optimalizálására. Eredmények prezentálása, belső képzés. Operatív jellegű tanácsadás az
átadott egészségügyi finanszírozási adatok alapján. A finanszírozáshoz jogszabályváltozásokból adódó rendszerszintű tanácsadás. Orvos-szakmai tanácsadás.
Az intézmény orvos-igazgatót nem alkalmaz, az orvos-szakmai tanácsadó feladata az orvosszakmai feladatok ellátásához, menedzseléséhez szükséges szakmai tanácsadás, kiemelten a
szakmai összetétel és a szakorvosi óraszámok tekintetében. Segítséget nyújt továbbá a
szakorvosi utánpótlás felkutatásában.
7.2.2. Karbantartási feladatok:
 Fűtés-klíma és légtechnika
 Lift karbantartás
 Rovar- és rágcsálóirtás
 Energetikai tanácsadás
 Tűz- és balesetvédelem
A felsoroltakon kívül egyéb, a fő tevékenységi körbe nem tartozó feladatok az ügyvezető
döntése alapján eseti jelleggel.

7.3. Utasítási jogkör
Vezető utasítást csak saját hatáskörben és függelmi kapcsolatban adhat. A dolgozó köteles a
szolgálati utat betartani. Bizonyos esetekben a közvetlen vezető felettese is adhat utasítást.
Fontos jogkövetkezményt tartalmazó, illetve az egész szervezetre kiterjedő utasítást írásban
kell kiadni.
7.3.1. Az utasítás végrehajtásának ellenőrzése
Az írásbeli utasításban foglaltak – a hatálya alá tartozó dolgozókra – kötelezőek.
A Kft. szervezeti egységeinek vezető állású dolgozói a kapott utasításokat kötelesek
áttanulmányozni, beosztott dolgozóikkal megismertetni, az előírások betartását rendszeresen
ellenőrizni.
Az utasításban foglaltakra – egyet nem értés esetén – külön véleményt lehet bejelenteni a
kiadmányozónál és azt írásba kell foglalni. A különvélemény kinyilvánításának az utasítás
végrehajtására halasztó hatálya nincs.
Nem köteles a dolgozó teljesíteni azt az utasítást, amelynek végrehajtása maga, vagy mások
egészségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti, illetve az érdekeit védő
jogszabályba ütközik.
Ha a megjelölt jogkövetkezményekkel a dolgozó számolhat, köteles erre az utasítást adó
vezető figyelmét felhívni, illetve szóban kapott utasítás írásban történő megerősítését kérni. A
dolgozó köteles a felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha ennek teljesítésével
bűncselekményt vagy szabálysértést követne el.
7.4. Kiemelt jogkörök gyakorlása
7.4.1. Aláírási jogosultságok







A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. törvényes képviseletét az ügyvezető igazgató látja el, a Kft.-t az ügyvezető
igazgató cégjegyzés útján képviseli. Az ügyvezető igazgató képviseleti jogát önállóan
gyakorolja.
Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit
írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával ruházhatja fel. A képviseleti
jogot a munkavállaló az ügyvezető igazgató írásbeli nyilatkozatában meghatározott,
képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
A Társaság képviseletében eljáró szakmai vezetőnek, illetve munkavállalóknak olyan
módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány tartalmazza.
Az aláírási jog megszűnik, ha az ügyvezető visszavonja. Megszűnik az aláírási jog
akkor is, ha az aláírási joggal felruházott személy Társasággal kötött jogviszonya
megszűnik.

7.4.2. Képviseleti jogok
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint
önálló jogi személy teljes jogú képviseletét harmadik személyekkel szemben, hatóságok,
bíróságok előtt az ügyvezető látja el.
Az ügyvezető - két tanú által hitelesített - írásos meghatalmazásával felhatalmazást adhat a
Társaság képviseletére vonatkozó jog eseti átadására.
Amennyiben külső tárgyalások során létrejövő jegyzőkönyvekben vagy emlékeztetőben a
tárgyalás eredményeként olyan megállapodások kerülnek rögzítésre, amelyek elfogadására a
Társaság képviselőjének nincs felhatalmazása, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell és a jegyzőkönyv csak a Társaság részéről történő cégszerű aláírás után lesz hatályos. A
tárgyalásokon, értekezleteken szóban vállalt kötelezettségeket írásban vissza kell igazolni.
7.4.3. Utalványozási jogkörök
Utalványozás a számla, illetőleg megfelelő bizonylat ellenőrzése után, a bevételek beszedését
vagy elszámolását, illetőleg a kiadások kifizethetőségét engedélyezi:




Az ügyvezető utalványozási jogköre a Társaság valamennyi ügyére kiterjed.
Az utalványozásra jogosultak körét és azt a területet, amelyre az utalványozási jogkör
kiterjed, az ügyvezető határozza meg, a képviseleti aláírási jogosultsággal
összhangban.
Az utalványozási joggal felruházott személyekről naprakész nyilvántartást kell
vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név,
beosztás, utalványozási jog tartalma, esetleges korlátai, a jog megadásának, illetve
megvonásának időpontja, sajátkezű névaláírása.

7.4.4. Munkáltatói jogok gyakorlása
A munkáltatói jogok gyakorlása a foglalkoztatottak munkaviszonyával kapcsolatos
valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése,
megváltoztatása, megszüntetése, a bér- és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka
minősítése, felelősségre vonás és az anyagi felelősség alkalmazása.
Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat a Taggyűlés gyakorolja. Két taggyűlés közötti
időszakban a munkáltatói jogokat, és az ezek gyakorlásából következő adminisztratív
intézkedéseket (pl. szabadság engedélyezése stb.) a legnagyobb üzletrészt képviselő tag
polgármestere látja el.
Az ügyvezető, mint a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. munkaszervezetének vezetője, valamennyi foglalkoztatott felett gyakorolja a
munkaviszony létesítésével és megszűnésével, az anyagi kártérítési és fegyelmi felelősségre
vonással kapcsolatos munkáltatói jogokat. Utasítási jogkört gyakorolnak a vezető beosztású
dolgozók a közvetlen irányításuk alá tartozó munkaszervezetek dolgozói tekintetében.

7.4.5. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft
dolgozóinak jogai
A Kft. dolgozójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga hogy:
 megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának
folyamatában és megtehesse a munkájával összefüggő javaslatait,
 szabadon kinyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon,
 az elvégzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást,
kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a Kft.
belső szabályai alapján jár,
 számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei.
7.4.6. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft
dolgozóinak kötelezettségei






Jogviszonytól függetlenül kötelesek a Kft. érdekeit képviselni.
Kötelesek a munkaköri leírásban, egyéb szerződésben előírt feltételeket teljesíteni.
Kötelesek a szakmájuk szabályait ismerni és azokat betartani.
Kötelesek a szolgálati utat betartani.
Kötelesek a Társasággal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállalni.

7.5. A Kft. szabályalkotási rendje
Az utasítások körébe tartoznak a szabályzatok, szakmai protokollok, munkautasítások.
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
működését meghatározó szabályozók kiadását, végrehajtását és módosítását – az egyes
területek vezetőinek és szakértőinek javaslatai és előkészítése alapján – az ügyvezető rendeli
el.
Záradék:
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése 2022. március 31. napján meghozott,
…./2022. számú határozatával elfogadta.
Rétság, 2022. március 31.
………………………….
ügyvezető

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
Megállapodás ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásáról
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐i ülésére
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Ülés
Szavazás
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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!
A DMRV Zrt-től az alábbi megkeresést kaptuk:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és az Önkormányzat között vagyonátruházási szerződés jött létre az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközmű vagyon térítésmentes állami tulajdonba adásáról. A szerződésben hatályba léptető feltételként szerepel a Duna-balparti RVR
és a Nyugat-Nógrádi RVR egy rendszerré történő egyesítése. Az időközben történt törvényi
változások miatt a vagyon átadásához nem szükséges a hatályba léptető feltétel teljesülése,
ezért a mellékelten megküldött ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó megállapodás aláírásával a korábban megkötött szerződés
hatályba léphet, a vagyonátadás 2022. január 1. napjával megtörténhet.
Az alap szerződés előkészítésekor az állami vagyon tulajdonosi jogait gyakorló Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. személyében is történt változás. 2020. január 1-től az állami
víziközmű vagyon tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogutódjaként
Nemzeti Vízművek Zrt. vízművek gyakorolja, ezért a megküldött szerződés módosító megállapodás a tulajdonosi joggyakorló személyében történt változást is rögzíti.
A szerződés módosító megállapodás az Önkormányzat Képviselő-testület vagyonátadásra vonatkozó határozatának tartalmát nem módosítja, csak a vagyonátadás fordulónapját határozza meg, ezért a korábbi határozat módosítására nincs szükség.
Kérjük egyetértésük esetén a mellékelten megküldött ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó megállapodást – az Önkormányzatra
vonatkozó adatok kitöltése után – illetve, a megállapodás mellékletét képező, az Önkormányzat vagyonnyilvántartásában 2022. január 1-i fordulónappal szereplő ivóvíz víziközmű
vagyonértékeket tartalmazó kitöltendő táblázatot kitöltve és aláírva szíveskedjenek 9 példányban Társaságunk címére megküldeni.
A táblázatot az Önkormányzati vagyonnyilvántartás alapján, az abban szereplő adatokkal
kell kitölteni. A táblázat azon cellái, melyekre vonatkozó adat az önkormányzati vagyonnyilvántartásban nem szerepel, maradjanak üresen.
1 oldal a 2 oldalból

A megállapodás megkötésével az Önkormányzat az átadott ivóvíz víziközmű vagyonát a vagyonnyilvántartásából 2022. január 1. fordulónappal kell, hogy kivezesse.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
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
/2022.(V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Megállapodás ivóvízközmű-vagyon

térítésmentes átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést, amely a Nemzeti Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NV Zrt.), a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Rétság Város Önkormányzata között, a víziközmű rendszer térítésmentes átadására vonatkozik, 2022. január 1. nappal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2022.
Felelős:
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Megállapodás ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződés
jóváhagyásáról
(a továbbiakban: Jelen megállapodás)

Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. adószám: 157354922-12 statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12 nyilvántartási szám: 735496, képviseli:
Mezőfi Zoltán polgármester
mint Átadó Önkormányzat (a továbbiakban: Átadó)

másrészről

a Magyar Állam képviseletében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: Vksztv.) 6. § (3) bekezdése, valamint a 87/D. §-a, továbbá az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban Vtv.) 3. § (2) bekezdésének d) pontja alapján
eljáró Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NV
Zrt.) (székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141112;
statisztikai számjel: 28950334-7022-114-01; adószám: 28950334-2-43; európai egyedi
azonosító: HUOCCSZ.01-10-141112; mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) képviseli:
Volencsik Zsolt Mihály vezérigazgató
valamint

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: DMRV Zrt.) (székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., cégjegyzékszám: Cg.
13-10-040189, adószám: 10863877-2-44, statisztikai számjel: 10863877-3600-114-13,
képviseli: Virág László vezérigazgató), mint víziközmű üzemeltető (a továbbiakban:
Üzemeltető)

(a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) között a mai napon a következő
feltételekkel.

I.

Előzmények

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) és a DMRV Zrt. 2019.
április 15. napján megbízási szerződést kötöttek a Duna-balparti Regionális Vízmű Rendszer
és a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízmű Rendszernek a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által egy rendszerré történő egyesítésének napján a Nyugat-Nógrádi

Regionális Vízmű Rendszer jelenleg önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemei állami
tulajdonba vételéről. (SZT-122948.)
A tulajdonba vétellel érintett 54 településsel, valamint jelen megállapodásban külön
meghatározott Önkormányzattal egyenként a DMRV Zrt. mint Üzemeltető, valamint mint az
MNV Zrt. képviseletére jogosult - mely képviselet jogalapját a 2016.11.30. napján létrejött
SZT-122948 sz. megbízási szerződés alapozta meg - ……………..számon 2020. december
…..án ívóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásról szóló szerződést kötött.

1. A tulajdonba vétel jogalapját a 2020. évben hatályos alábbi Vksztv. 5/H § (2) bekezdése az
alapozta meg:

„5/H. § (2) A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök egymás között
térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházhatják. A
térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak minősül.”

2. A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer (a továbbiakban: NYNRVR) 54
Önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonában áll jelenleg is.
3. A víziközmű rendszer üzemeltetője (MEKH azonosító kód: 11-13657-1-054-00-03) a
DMRV Zrt. a NYNRVR-t össze kívánta volna vonni a Duna Balparti Regionális Vízellátó
Rendszerrel (DBRVR). Az összevonás lehetővé tette volna a már összevont – jelenleg még a
NYNRVR részét képező – önkormányzati víziközmű elemek állami tulajdonba adását.
4. A Felek megállapodása alapján az Átadó kijelentette, hogy a szerződés 1.sz. mellékletében
foglalt víziközmű vagyonelemeket (a továbbiakban: víziközművek) az Önkormányzat
könyveiben szereplő vagyon-nyilvántartási értéken történő átvezetéssel térítésmentesen a
Magyar Állam tulajdonába adja.
5. A DMRV Zrt. és …………………. Önkormányzata között………….-án……………….
számon …………………megkötött ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló
eredeti szerződés, a szerződés III. 3. pontjában foglalt hatályba léptető feltétel hiányában nem
fejtette ki szándékolt joghatását.

II. Jelen megállapodás tartalma

1. Az eredeti szerződés II. részét - A Felek megállapodása – a jelen megállapodás nem érinti,
az abban foglalt rendelkezések változatlanul érvényben maradnak, azzal, hogy az eredeti
szerződésben az MNV Zrt. teljeskörű jogutódjaként az MNV Zrt. helyébe a Vksztv. 87/D. §-a
alapján az NV Zrt. lép, az Átvevő fél alatt az NV Zrt.-t kell érteni. 2. Az eredeti megállapodás
1. sz. mellékletét képező Átadásra kerülő ívóvízközmű-vagyonelemek listája, és azok

aktuálizált nyilvántartási értéke 2022.01.01. fordulónappal továbbra is a szerződés részét kell
képezze.
3. Az eredeti szerződés III. 3. pontjában foglalt hatályba léptető feltétel mely szerint - a
Szerződés a Duna-balparti RVR és a Nyugat-Nógrádi RVR egy rendszerre történő
egyesítésének MEKH általi jóváhagyásának és az új rendszerre vonatkozó MEKH működési
engedély kiadásának napján lép hatályba – a jövőben már nem indokolt, erre tekintettel a
felek egyező akarattal rögzítik, hogy az eredeti szerződés III. 3. pontjában foglalt feltételt nem
kell alkalmazni, és a szerződéses megállapodást a felek a jelen megállapodás III.4. pontjában
foglaltak szerint léptetik hatályba.
4. A Duna-balparti RVR és a Nyugat-Nógrádi RVR egy rendszerre történő egyesítése nem
szükséges az önkormányzati víziközmű-vagyon tulajdonjogának térítésmentes átruházásához,
így az átruházás jogalapját a jelenleg hatályos Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése alapozza meg
miszerint:
„5/H. § (2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a
tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen,
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközműrendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.”

5. Az Átadó és az Üzemeltető kijelentik, hogy az eredeti szerződésben foglalt nyilatkozataik különös tekintettel a II. Felek megállapodása részre - jelen megállapodás aláírásakor
változatlanul fennállnak, egymással szemben azok figyelembevételével járnak el, kivételt
képez ez alól a szerződés hatályba léptetésének feltételét meghatározó III. 3. pont.
6. Az Átvevő kijelenti, hogy az eredeti szerződésben foglalt, a jogelőd MNV Zrt. által vállalt
kötelezettségek és szerződésből eredő jogosultságok tekintetében az MNV Zrt. teljeskörű
jogutódjaként helytáll, valamint a térítésmentes vagyonátadáshoz, a szerződés teljeskörű
hatályosulásához jóváhagyólag hozzájárul.

III. Záró rendelkezések

1. Az Átvevő tulajdonosi joggyakorló jogutódként történő szerződésbe való belépése,
valamint annak jelen megállapodás aláírásával való jóváhagyásának jogalapját a hatályos
Vksztv. 6.§ (3) bekezdése alapozza meg amelynek értelmében; „az állami tulajdonú
víziközmű, valamint az 5/H.§ alapján az állam tulajdonába kerülő víziközmű működtető
eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
gyakorolja. Az államra, mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-átruházás esetén az
állam képviseletében a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.”
Valamint a Vksztv. 87/D. §-a alapján, „az MNV Zrt. állami tulajdonú víziközmű feletti
tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai tekintetében az MNV Zrt. jogutódja 2021.
január 1-jétől a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

Továbbá a Vtv. 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a rábízott állami vagyon felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, a
víziközmű-szolgáltató társaságok állami tulajdonú társasági részesedése felett a Nemzeti
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.
2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), a Vtv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
3. A jelen megállapodás 9 példányban készült melyből 3 példány az Átadót, 3 példány az
Átvevőt és 3 példány az Üzemeltető illet meg.
4. A jelen megállapodás a Felek aláírásával jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy az
eredeti…………..számú ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződés a
jelen megállapodást aláíró felek egyező akaratnyilvánítása alapján 2022.01.01. időpontra
visszamenőleg lép hatályba.
5. A jelen megállapodást a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
cégszerűen írták alá.

Budapest, 2022……..hó….

………...., 2022……..hó….

…………………………….
Volencsik Zsolt Mihály
vezérigazgató

Nemzeti Vízművek Zrt.
Zrt.

…………………………………
Virág László
vezérigazgató

DMRV Duna Menti Regionális

Átvevő

Üzemeltető
…………2022…..hó….

……………………….
polgármester
…………Önkormányzata
Átadó
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Eszköz megnevezése I.
Víziközmű hálózat

Eszköz megnevezése II.

Eszközosztály

Eszközosztály megnevezése

Mennyiség

Mennyiségi egység

1 db

Aktiválás dátuma

Bruttó érték Halmozott ÉCS Nettó érték Éves ÉCS ÉCS kulcs Tulajdonos
369 987 394

Település megnevezése HRSZ VKR rendszer azonosító
Rétság

VKR megnevezés

Ágazat megnevezés

Víziközmű fajta megnevezés

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
Árajánlatok elbírálása (központi konyha üzemeltetése)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
A központi konyha közbeszerzési eljárásának lebonyolítására árajánlatokat kértünk három vállalkozástól. Márkus Pál, mint ahogy korábban is jeleztem, mivel nagyon speciális közbeszerzésről van szó,
ezért nem vállalja a feladatot.
További két ajánlatot kértünk az alábbi vállalkozásoktól:
1. Perfekt-Tender Kft. 2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76. (Képviseli: Kalapos Attila)
A Perfekt-Tender Kft. árajánlata 3.000.000 Ft + 810.000 Ft áfa. (árajánlat mellékelve)
2. Topil Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 8226 Alsóörs, Felső-máli út 46-48. topil@topil.hu
„Megtisztelő árajánlat kérését megköszönve, a központi konyha üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bonyolítását nettó 3.4 millió Ft + Áfa összegért vállalom.
Bízva a sikeres együttműködés reményében,
Tisztelettel:
Földesiné Töpper Ilona
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

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

3.) Jogszabályi háttér
.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság Város Önkormányzatának
közigazgatási területén belül közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyú közbeszerzés lebonyolítására érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület…………………………………….. közbeszerzési szakértő árajánlatát fogadja el.
A közbeszerzési tanácsadótól szerződés-tervezetet kell kérni.

Határidő: 2022.
Felelős:
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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AJÁNLAT
Tárgy: Központi konyha üzemeltetése, közétkeztetési
közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása

szolgáltatások

Ajánlatkérő neve:

Rétság Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám:

15735492-2-12

Ajánlattevő
Ajánlattevő
Ajánlattevő
Ajánlattevő
Ajánlattevő
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
Honlap:

neve:
képviselője:
székhelye:
postacíme
adószáma:

beszerzése,

Perfekt-Tender Kft.
Kalapos Attila ügyvezető
2162 Őrbottyán, József Attila utca 9198.
1535 Budapest, Pf. 904.
23581951-2-13
30 632 4395
28 200 210
info@perfekt-tender.hu
http://perfekttender.eu/hu/

Közbeszerzési feladatok ellátása vállalási ár:
Nettó
ÁFA
3 000 000 Ft
810 000 Ft

Bruttó
3 810 000 Ft

A feladat ellátása során anyagjellegű költségek nem merülnek fel. Kijelentem, hogy a feladat
elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások rendelkezésünkre állnak.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a hirdetményellenőrzési és rendszerhasználati díjakat.
Ajánlatunk 90 napig érvényes.
Bízunk benne, hogy ajánlatunk elfogadásra kerül.
Őrbottyán, 2022. április 19.
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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
Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása „Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyú közbeszerzéséhez

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §. (3) bekezdése alapján közbeszerzési Bírálóbizottsággal kell rendelkezni. A Bírálóbizottság tagjait, elnökét a hatályos közbeszerzési szabályzat
alapján a Képviselő-testület bízza meg. A bizottság minimum három tagú, de biztosítani kell:
a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
- a közbeszerzési,
- a jogi és
- a pénzügyi szakértelmet.
A bizottság név szerinti összetételéről, elnökéről – tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti
szakember személye beszerzésenként változik – közbeszerzésenként kell dönteni. A bizottsági külsős
tagok változása, illetve a folyamatban lévő pályázat végrehajtása érdekében fontosnak tartom a bizottság újraválasztását.
A Bírálóbizottságnak nem lehet tagja döntéshozó (Kbt. 27.§. (5)). Testületi döntéshozatal esetén a
döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyában a közbeszerzési eljáráshoz a Bírálóbizottság tagjait és
elnökét megválasztani szíveskedjen.
Javaslatom:
- Kramlik Károly elnök
- Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett – jogi szakértelem
- Bulejsza Jánosné – pénzügy, szakmai szakértelem
- Ludányi Ákos
- Márkus Pál – közbeszerzési szakértelem
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Közbeszerzésenként megválasztott bizottságokról szóló előterjesztések
3.) Jogszabályi háttér
1. részben bemutatva

4.) Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a „Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közétkeztetési
szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetételű bizottságot választja meg:
- Kramlik Károly elnök
- Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett – jogi szakértelem
- Bulejsza Jánosné – pénzügy, szakmai szakértelem
- Ludányi Ákos
- Márkus Pál – közbeszerzési szakértelem
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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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
Műtárgy haszonkölcsön szerződés jóváhagyása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
A Honvédelmi Minisztérium megküldte a volt laktanyában lévő műtárgy haszonkölcsön-szerződés tervezetét. A hosszas egyeztetést követően a VT55A csörlős harckocsi vontató katonai jármű, muzeális
célú eszköz, városunkban maradhat. A szerződés karbantartási, takarítási feladatokat is tartalmaz. A
jármű jelenlegi becsült értéke 5.500.000 Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér
.

1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VT55A csörlős harckocsi vontatóra
vonatkozó, műtárgy haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja, felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancsnoknak
és munkatársainak a szerződés létrejöttéért.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

. számú példány

Nyilvántartási szám: 9-…./2022.

MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Székhelye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Képviselője:
Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancsnok
Adószáma:
15701202-2-51
Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-01781139-00000000
mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről
Rétság Városi Önkormányzat
Székhelye:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Levelezési címe:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Képviselője:
Mezőfi Zoltán János, polgármester
Adószáma: ………………
mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő, együttesen a továbbiakban: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés tárgya
Kölcsönadó haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő számára a jelen szerződés 1. számú
melléklete szerinti műtárgyat (a továbbiakban: műtárgy). Felek rögzítik, hogy a
műtárgyat Kölcsönvevő a Rétság, Laktanya utca 1. szám alatt (volt Hunyadi János
Laktanya) hagyományőrzés céljával mutatja be.
A haszonkölcsön jelen szerződés hatálybalépésének napjától 2023. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra jön létre.
2. A Kölcsönadó vállalja, hogy
a)
b)
c)
d)
e)

a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti műtárgyat az 1. pontban megjelölt
időtartamra ingyenesen Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátja;
szavatolja, hogy az 1. számú melléklet szerinti műtárgy a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van, azokon
harmadik személy semmiféle jogosultsággal nem rendelkezik;
a műtárgyat megnevezése, leltári száma és forintban kifejezett értéke szerint
tünteti fel az 1. számú mellékletben;
a műtárgy visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg;
kapcsolattartóként Csáki Krisztina ha. előadót (tel.: 06-1/398-4551 email:
csaki.krisztina@mail.militaria.hu) jelöli ki.
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3. A Kölcsönvevő vállalja, hogy
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

q)

az 1. pont szerint meghatározott időtartamra haszonkölcsönbe veszi az 1. számú
melléklet szerinti műtárgyat;
a műtárgyat az 1. pontban írt helyszínen kiállítási céllal mutatja be;
a kölcsönzési idő kezdetén a műtárgy már a kiállítás helyszínén van, így
szállítási költség nem merül fel. A kölcsönzési idő lejártával a műtárgy
Kölcsönadó székhelyére történő visszaszállításáról saját költségén és
kárfelelősségén gondoskodik (e pont rendelkezése irányadó arra az esetre is, ha
a haszonkölcsön e szerződésben meghatározott időtartam előtt megszűnik);
a haszonkölcsön időtartamának lejártával, vagy a haszonkölcsön bármely egyéb
okból történő megszűnése esetén köteles az 1. számú melléklet szerinti
műtárgyat eredeti állapotában Kölcsönadó számára visszaszolgáltatni, ennek
elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szabályai szerint tartozik felelősséggel a birtokában lévő műtárgyért;
a műtárgy 1. számú melléklet szerinti, forintban kifejezett értékét elfogadja;
a műtárgy elhelyezése során – tekintettel arra, hogy a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében védettnek minősül – a
műtárgyvédelmi előírásokat betartja, megfelelő, folyamatos őrzéséről
gondoskodik;
ha az 1. számú mellékletben felsorolt műtárgyon túl újabb tárgy(ak)
haszonkölcsönbe vételét igényelné, a Kölcsönadóval ismételten haszonkölcsönszerződés megkötésére köteles;
a műtárgyat harmadik személy vagy szervezet használatába - Kölcsönadó
előzetes, írásos engedélye nélkül - nem adhatja;
a haszonkölcsön ideje alatt a műtárgy fenntartásának költségeit köteles viselni;
a műtárgy állagát nem változtathatja meg, azokon beavatkozást, továbbá
szerelést kirázólag Kölcsönadóval történő, előzetes egyeztetést követően –
Kölcsönadó utasítása szerint - végezhet;
a műtárgy megrongálódása, megsemmisülése esetén köteles haladéktalanul
értesíteni Kölcsönadót írásban és szóban egyaránt, a műtárgy
megrongálódásáról Kölcsönvevő fényképekkel ellátott jegyzőkönyvet köteles
felvenni;
a haszonkölcsön ideje alatt megrongálódott műtárgy restaurálásának költségeit
köteles viselni;
a haszonkölcsön ideje alatt megsemmisült műtárgy 1. számú melléklet szerinti,
forintban kifejezett értékét köteles a Kölcsönadó számára megtéríteni;
felelősséggel tartozik azokért a károkért, melyek a haszonkölcsön idején
keletkeztek, de csak a műtárgy Kölcsönadónak történő visszaadását követően
váltak ismertté;
a műtárgy visszaadását bármikor felajánlhatja;
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.)
38/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 1. számú melléklet szerinti
műtárgy értékéhez igazodó biztosítási szerződést köt a műtárgyra;
a műtárgy mellett, látható módon a műtárgy megnevezését és a Kölcsönadó
nevét feltünteti a következőképpen:
„ A műtárgy megnevezése
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest”
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r)

részéről kapcsolattartóként Csáki Krisztina ha. kerül kijelölésre (tel.:+36/1398-4551, email: csaki.krisztina@hm.gov.hu)

4. Vegyes rendelkezések
a)
b)
-

Felek rögzítik, hogy Kölcsönadó munkatársai bármikor jogosultak személyesen
meggyőződni arról, hogy a haszonkölcsönbe adott műtárgyat Kölcsönvevő e
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja-e.
A Kölcsönadó jogosult arra, hogy a műtárgyat az alábbi okok bekövetkezése
esetén - a haszonkölcsön időtartamának lejárta előtt - visszakövetelje:
a Kölcsönvevő a műtárgyat nem az 1. pont szerinti célra használja fel;
a haszonkölcsön e szerződésben meghatározott célja lehetetlenné válik;
a jelen szerződésből eredő kötelezettségek megszegése Kölcsönvevő részéről;
a Kölcsönvevőt terhelő gondosság bármilyen elmulasztása, vagy a műtárgy
veszélyeztetése, elhanyagolása;
Kölcsönvevő a műtárgyat harmadik személynek/szervezetnek - Kölcsönadó
előzetes, írásos engedélye nélkül - továbbadja;
a Kölcsönvevő jogutód nélküli megszűnése;
a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a
műtárgyra.

5. Záró rendelkezések
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény kulturális javak kölcsönzésére vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
E szerződésből származó vitás kérdéseket Felek igyekeznek tárgyalásos úton
rendezni, ha az ilyen módon történő egyeztetés nem vezet eredményre, egy
esetleges perben a polgári perrendtartásról szóló 2016. CXXX. törvény szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
Felek kijelentik, hogy e szerződés megkötése és teljesítése során a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen
együttműködve, egymást minden lényeges körülményről tájékoztatva járnak el.
E szerződés kizárólag az 1. és 2. számú melléklettel együtt érvényes, a
mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés hatályba lépésének
feltétele a kultúráért felelős miniszter által kiadott – a Kultv.
műtárgykölcsönzésre vonatkozó szabályai szerinti – engedély.
A Kultv. 38/A. § (4) bekezdésének figyelembe vételével jelen szerződés
hatályba lépésének feltétele a szerződés megkötését – azaz a szerződés
mindkét Fél általi aláírását – követő 15 napon belül a szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott műtárgyra, a műtárgy nevezett mellékletben
meghatározott, forintban kifejezett értékére biztosítás megkötése, és a
biztosítási kötvénynek (biztosítási szerződésnek) a Kölcsönadó részére való
bemutatása.
Jelen szerződés négy oldalból és kettő oldal mellékletből áll, továbbá négy
eredeti példányban, kizárólag magyar nyelven készült, melyet Felek képviselői,
mint szándékukkal és akaratukkal mindenben egyezőt, közös értelmezés után
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h)

jóváhagyólag írtak alá.
A szerződés három példánya Kölcsönadót, egy példánya Kölcsönvevőt illeti.

Mellékletek:
- 1. számú melléklet – A haszonkölcsönbe adott műtárgy feltüntetése és átadás-átvétele
(1 oldal)
- 2. számú melléklet – A haszonkölcsönbe adott műtárgy műtárgyvédelmi kísérőlapja és
fényképe (1 oldal)

……………, 2022. …………... hónap ….. – n

Budapest, 2022. április hónap ….. – n

____________________________________
Dr. Kovács Vilmos ezredes
parancsnok
Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kölcsönadó képviseletében

____________________________________
Mezőfi Zoltán János
polgármester
Rétság Városi Önkormányzat
Kölcsönvevő képviseletében

Készült: 4 példányban
Egy példány:
Ügyintéző(jog): dr. Lachata Lili ha. (tel.: 44-161, e-mail: lachatal@mail.militaria.hu)
Kapják: 1. számú példány: Kölcsönvevő
2. számú példány: Kölcsönadó GI
3. számú példány: Kölcsönadó Múzeum
4. számú példány: Kölcsönadó Irattár
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
A 9-../2022. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉSHEZ
A HASZONKÖLCSÖNBE ADOTT MŰTÁRGYAK FELTÜNTETÉSE ÉS ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

Megnevezése

Azonosító

Értéke
(HUF)

VT-55A csörlős harckocsi vontató

Alvázszám:
1337
Ltsz: 2010.4.1.

5.500.000-. Ft

A fenti táblázatban szereplő műtárgyat a mai napon hiánytalanul és eredeti állapotában
átadtam/átvettem.
Budapest, 2022. …………… hó ….. -n
PH.

PH.

………………………………………
átadó
Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kölcsönadó képviseletében

………………………………………
átvevő
Rétság Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Kölcsönvevő képviseletében

___________________________________________________________________
A műtárgyat a mai napon hiánytalanul és eredeti állapotában átadtam/átvettem:
Budapest, ……………………………….
PH.

PH.

……………………………..
átadó
Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Kölcsönvevő képviseletében

……………………………
átvevő
Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kölcsönadó képviseletében
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A 9-……./2022. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉSHEZ
A HASZONKÖLCSÖNBE ADOTT MŰTÁRGY MŰTÁRGYVÉDELMI KÍSÉRŐLAPJA ÉS FÉNYKÉPE

Műtárgyvédelmi kísérőlap
Hadtörténeti Múzeum

Gyűjtemény
Eredeti raktári hely
Gépesített
Haditechnikai Rétság Laktanya
Gyűjtemény
Egyedi azonosító/ Leltári Tárgy megnevezése
szám
1337/ 2010.4.1.
VT-55A csörlős harckocsi vontató
Tárgyleírása:
A műtárgy jó állapotú, jó megtartású. A kültéri kiállítás következtében felületén számos
helyen korrodálódás figyelhető meg, emiatt állagmegóvó karbantartásra szorul.
A műtárgy belső tere takarításra szorul, búvónyílásait ezt követően lezárni szükséges a
további szennyeződések, szemetelés megelőzése miatt. A műtárgy felülete rendszeres
időszaki tisztításra, karbantartásra szorul (csapadék, lehulló növényzet). A műtárgyra
felmászni tilos és balesetveszélyes, erre figyelmeztető tábla, felirat elhelyezése szükséges
a műtárgy környezetében, jól látható helyen.
Megengedett kiállítási technikák:
Szabadon X
Klimatizált
vitrinben
fektetve vagy függesztve Egyéb: X
vitrinben
Szállítás, csomagolás
Daruval emelve, tréleren szállítható.
Megjegyzések

Becsült értéke: 5.500.000 Ft
Dátum:
2022. március 28.
Illés András
Gyűjteményvezető
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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: Jávorka János alpolgármester
Kézmosós mobil WC árajánlat kérése a KRESZ parkba

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 5‐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!
Az elmúlt évben, szülők kérésére telepítésre került egy darab kézmosós mobil WC a KRESZ parkba.
Az elmúlt év gyakorlati tapasztalatai azt igazolták, hogy közmegelégedésre is jó megoldás volt a mobil
WC biztosítása. A telepítő Szolgáltató rendszeresen és megfelelően üzemeltette a mobil WC-t.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján javaslom, hogy ebben az évben is 2022. június 1-től - 2022.. október
31-ig biztosítsa az önkormányzat a kézmosós mobil WC-t a KRESZ park területére.
A szolgáltatás havi díja: 24.500 Ft+27% Áfa .
A Szolgáltató megküldte a megállapodás tervezetet az önkormányzat részére. Javaslom a megállapodás tervezet elfogadását.
A megállapodás tervezet mellékelve.
Tisztelt képviselők, bizottsági tagok, kérem az előterjesztés támogatását.

Jávorka János sk.
alpolgármester

1 oldal a 2 oldalból

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtás
Az elmúlt évben is biztosította az önkormányzat a KRESZ park területére a kézmosós mobil WC-t.
A szolgáltatás minősége megfelelő volt.

3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.”
.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2021.( V. 05.) HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KRESZ parkban elhelyezésre kerülő
mobil WC biztosításának lehetőségéről készített előterjesztést.
A KRESZ park területére 2022. június1-től – 2022. október 31-ig javasolt kézmosós mobil WC üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, havi 24.500 Ft+ 27% ÁFA, összesen: bruttó 31.115 Ft/ hónap öszszegben a Képviselő-testület elfogadja.
A mobil WC üzemeltetésére a megállapodásban elfogadott 24.500 Ft+27% ÁFA/ hónap összeget, mind
összesen: 155.575 Ft összeget a 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére a Képviselő-testület
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. május 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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yooWC Kft. H-1021 Budapest, Tárogató út 63

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a
.yooWC Kft
,Székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 63
A cég száma: 01-09-078613
,A cég adószáma: 10590887-2-41
Bankszámlaszáma: 10104105-47878700-00000003
Képviselője: Solti András ügyvezető
,mint Szolgáltató
és a
Rétság Város Önkormányzata
cím:2651 Rétság, Rákóczi út 20
Adószám:15735492-2-12
:.cgj.sz
:képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester.), mint Megrendelő között az alábbi feltételek szerint
A szerződés tárgya .1
A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelő által megadott időpontban 2022. június
és a megadott helyszínre ) mely a túrajárat időpontjához kötött(ig -31október . 2022–től - 1
KRESZ Park területére, t biztosít Rétság)ke(fülké- mobil WC
:A szolgáltató kötelezettségei .2

A Szolgáltató a Megrendelő által e-mail-en megrendelt darabszámú mobil WC-fülkét
. biztosít
A mobil WC-fülke a Megrendelő által megadott címre történő ki- ill. visszatelepítése, . KRESZ Park területén, Rétság
.A mobil WC-fülke üzembe helyezése
A mobil WC-fülke heti egyszeri teljes karbantartása: szippantása, nagynyomású tisztítóval
Téli üzemmódban szükség szerinti . vegyszeres feltöltése, történő fertőtlenítése
. fagyállóval történő feltöltése felár ellenében
.Továbbá lehetőség biztosítása soron kívüli karbantartásra

-

-

-

yooWC Kft. H-1021 Budapest, Tárogató út 63

:Megrendelő kötelezettségei .3

A Megrendelő jelen szerződésben garantálja, hogy munkahelyein kizárólag a yooWC Kft-től
. illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, fülkéket- vesz igénybe mobil WC
A Megrendelő köteles a mobil WC-fülkét ill. konténert és tartozékait - a normál
A mobil . mint az átadáskor volt, ugyanolyan állapotban visszaadni- elhasználódást kivéve
írásban köteles Megrendelőfülke illetve konténer meghibásodása vagy baleset esetén a - WC
t azonnal értesíteniSzolgáltató a
Bérleti díj, fizetési feltételek .4
:A bérleti díj kedvezményesen Rétság, Kresz Park területére
,Ft+27%Áfa / db BOX tipusú WC fülke / 4 naptári hétre -,21.500
,Ft+27%Áfa / db kézmosós WC fülke / 4 naptári hétre -,24.500

mely összeg tartalmazza: a mobil WC-fülkék ki- illetve visszatelepítés költségét, üzembe
téli üzemmódban szükség szerinti fagyállóval történő feltöltését és heti egyszeri , helyezést
. teljes karbantartását
Amennyiben egyik szolgáltatói helyszínről másikra szükséges a mobil WC-fülkéket
. db/ Áfa % 27+ Ft -,5000annak díja , áttelepíteni
.A soron kívüli karbantartás díja: 5.000,- Ft +27% Áfa / db fülke / karbantartás
.Rendkívüli kiszállás díja vidékre: 400,-Ft+27%Áfa / km
A bérleti díjak nem tartalmazzák a bérleti helyszín megközelítését terhelő esetleges behajtási
illetve az azzal járó költségek , si és behajtási engedély intézéseterületfoglaláA . díjakat
. minden esetben a megrendelőt terheli
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A Felek rögzítik, hogy a megrendelt mobil WC-fülkék bérleti díjáról a Szolgáltató normál
zerességgel nyújthat be és azt postai úton heti rends4 t melye, számla kiállítására jogosult
. köteles a megrendelőhöz eljuttatni
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a nem postai úton küldött számlát a Megrendelő nem
. köteles befogadni
.A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15 naptári nap
.Megrendelő minden esetben a lemondás napjáig fizeti meg a bérleti díjat
.Jelen szerződésben szereplő árak 2022. 06.01.-től 2022. 10.31.-ig érvényesek
:A szerződés időtartama .5

Megrendelő és Szolgáltató az együttműködési szerződésüket határozatlan időtartamra kötik,
bármikornapos határidővel írásban 30 fél hogy a szerződést bármelyik, azzal a kikötéssel
. indokolni azonban nem szükséges, felmondhatja
Jelen szerződésben biztosított árakat a Szolgáltató 2022. december 31-ig biztosítja a
hogy ezt követően a szerződésben rögzített , megállapodnakkFele. részéreMegrendelő
. közös megegyezéssel módosíthatják, díjtételeket adott év elején
:Kapcsolattartók .6
:Szolgáltató részéről

Név: Farkas Barbara
Telefon: +36/30 3333-615
info@yoo.hu barbara.farkas@yoo.huE-mail:
:Megrendelő részéről

Név: Jávorka János
Telefon: 20-9492803
E-mail: javorkajanos51@gmail.com
Egyéb feltételek .7
A mobil WC-fülkék kapacitása, heti egyszeri karbantartás mellett 10-15 fő / WC-fülke, 5
kozott használatból eredő fo, Ezen használat fölötti. napos munkahét esetén
nem vállal Szolgáltatóa ) papír hiány stb…, kellemetlen szag( következményekért
. felelősséget

Megrendelő köteles a Szolgáltató tulajdonát képező WC-fülkét ill. konténereket és
. a rongálástól megóvni, okmányokat gondosan kezelnivalamint a neki átadott , tartozékaikat
rongálás .) stb, égés, sérülés(illetve a rajta keletkezett , konténer lopása. A WC fülke ill
konténeren keletkezett kárt Szolgáltatónak . lfülkén il- esetén Megrendelő köteles a WC
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. Ft átalány kártérítést megfizetni-,.000380térítés címén részben megtéríteni és kár
. .)Megrendelő felelőssége a kihelyezéstől a visszaszállításig tart (
Szolgáltató minden esetben köteles értesíteni a Megrendelőt, amennyiben probléma merül
. illetve tisztítással fel az adott helyszínen történő bejutással
e-mail címre köteles info@yoo.huMegrendelő a rendeléseit, és egyben lemondásait az
Megrendelő válaszként visszaigazol Szolgáltató a amit, felé írásban eljuttatniSzolgáltató
. letve visszaszállítás dátumát il-megadva a ki, felé
A megrendelésnek, illetve lemondásnak tartalmaznia kell a szolgáltatás pontos helyszínét,
fülke -a bérelt mobil WC, megközelíthetőségét és a vele kapcsolatos fontos információkat
. elérhetőségét, nevét) k( kapcsolattartó darabszámát és a szolgáltatás helyszínén lévő
Megrendelő köteles megrendeléseit úgy leadni, hogy azt a teljesítést megelőző hetének utolsó
hogy ,
tudomásul veszielőMegrend.
megkapjaSzolgáltatóóráig 12 munkanapja
Amennyiben a . ttal tudja kiszállítanifülkéit heti túrajára- a mobil WCSzolgáltató
ragaszkodik a Megrendelőés , megrendelés a fent megfogalmazott időpont után érkezik
i költséget felszámolni a jogosult szállításSzolgáltatóabban az esetben a , teljesítéshez
. megtett km/ Áfa %27+ Ft -400melynek összege , részéreMegrendelő
A szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai
..az irányadók
Bármilyen jelen szerződéses feltételek alapján előálló jogvita esetén a jogvitát kezdeményező
. félnek a peres eljárás megindítása előtt egyeztetést kell kezdeményeznie
Arra az esetre, ha az egyeztetés nem járna sikerrel, a felek kikötik a helyi Törvényszék
.kizárólagos illetékességét
A jelen szerződést a felek az okirat értelmezése, valamint gondos elolvasása után, mint
. akaratukkal teljes mértékben összhangban állót helybenhagyólag aláírták
Budapest, 2022-04-24

.................................................

Szolgáltató

.................................................

Megrendelő

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
Árajánlatok elbírálása a Városi Művelődési Központ és Könyvtár tűzivíz rendszerének átalakítására

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Ellenőrzés során került megállapításra, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél
cserélni kell a tűzivízrendszert. A katasztrófavédelem sürgeti a munkákat.
A tervezői költségvetés alapján három árajánlat került bekérésre:
−
−
−

SIPI TEAM Kft. (2659 Érsekvadkert, Búcsú utca 19.) árajánlata bruttó 5.601.477 Ft, a vállalkozás szerződéstervezetet nem küldött, így a vállalási határidő és a garancia időtartama
sem ismert.
ROBAL82 Kft. (2640 Szendehely, Migazzi u. 1.) árajánlata 6.344.039 Ft, a vállalkozás szerződéstervezetet nem küldött, így a vállalási határidő és a garancia időtartama sem ismert.
SIBAL INVEST Kft. (2654 Romhány, Aradi u. 22.), vállalási ár bruttó 5.349.016 Ft a vállalkozás szerződéstervezetet küldött, így a vállalási határidő és a garancia időtartama ismert.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 27.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér
.
1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05 .) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Árajánlatok elbírálása a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár tűzivíz rendszerének átalakítására tárgyban készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a SIBAL INVEST Kft. (2654 Romhány, Aradi u. 22.), bruttó 5.349.016 Ft-os árajánlatát fogadja el. A határozat mellékletét képező szerződést a Képviselő-testület jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a munkálatok bruttó 5.349.016 Ft-os ellenértékét a költségvetés tartaléka terhére
biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022. május 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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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
Megbízási szerződés jóváhagyása (Dr. Gáspár Zoltán)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Korábbi testületi döntések alapján két hirdetményünkre a jelentkezési határidő lejárt. A 356/41 hrsz-ú,
volt parancsnoki épületre 5 jelentkező, a hangárok bérlésére 2 érdeklődő van.
A licitek levezetésére felkértük Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd urat. Ügyvéd úr vállalta az értesítések szövegezésének összeállítását, vásárlás esetén a Magyar Állam felé történő felajánlás elvégzését is.
A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 28.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Az ingatlanhasznosításról szóló testületi döntések, értékbecslések megrendelése, a megállapított érté‐
kek jóváhagyása.
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.”
.
1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, Dr. Gáspár Zoltán ügyvéddel, licittárgyalás levezetésére kötendő megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület az ügyvédi munkadíj fedezetét az ingatlanügyletekkel kapcsolatos bevétel terhére
biztosítja.
Határidő: szerződés szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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MEGBÍZÁSI

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Mezőfi Zoltán polgármester által képviselt és a 2651 Rétság, Rákóczi
út 20. szám alatti székhelyű Rétság Város Önkormányzata, mint a
megbízó ( a továbbiakban: Megbízó)
másrészről
Pest Megyei Ügyvédi Kamarában 03-015227 szám alatt nyilvántartott 2600
Vác, Dr. Csányi László körút 52. szám alatti székhelyű dr. Gáspár
Zoltán egyéni ügyvéd, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
együttesen Felek ( a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen, időben
és feltételek mellett ügyvédi tevékenység ellátására:
1. A megbízó megbízza az eljáró ügyvédet a tulajdonában lévő rétsági 356/41
helyrajzi számú ingatlan árverési értékesítésének és a tolmácsi 02/4
helyrajzi
számú
ingatlan
bérleti
jogviszony
keretében
történő
hasznosításának érdekében Rétságon 2022 május 13. napjának 9.30 órai
kezdettel történő árverés illetve licittárgyalás lebonyolításával, az
jegyzőkönyvek
elkészítésével,
az
MNV
Zrt.
elővásárlásra
jogosult
megkeresésével, és a bérleti szerződés előkészítésével.
Az árverést a megbízott köteles az árverési hirdetmény, valamint az
árverési meghívóban foglaltak szerint lebonyolítani és a licit, illetőleg
az árverés tanúsítására vonatkozó okiratot elkészíteni.
2. A megbízást a megbízott ügyvéd elfogadja. Köteles a megbízó utasítása
szerint eljárni.
3. A felek a megbízott megbízási díjában akként állapodnak meg, hogy az
ingatlan árverés tekintetében a megbízási díj 100.000 Ft+ÁFA, a bérleti
licittárgyalás tekintetében pedig 50.000 Ft+ÁFA.
A megbízottat megilleti sikeres ingatlanárverési szerződés megkötése
esetén az induló licitár és a tényleges vételár közötti különbözetének
2%+ÁFA összege sikerdíj címén.
A megbízási díjak az árverést követő 5 napon belül, míg a sikerdíj az
adásvételi szerződés megkötését követő 5 napon belül külön számla
ellenében esedékes.
4. A megbízó biztosítja a megbízott részére az árverés helyszínét, a
helyszíni írásba foglaláshoz jegyzőkönyvvezetőt és irodatechnikát.
5. Felek megállapodnak, hogy a megbízott anyagi felelősségének felső határa
az
eljáró
ügyvéd
kötelező
felelősségbiztosítása
káreseményenkénti
legmagasabb összege (Üttv. 28. § (6) bek., Ptk. 6:152. §),. Ez a
korlátozás a szándékos szerződésszegés esetére és a Ptk. 6:152 §-a
alapján nem korlátozható felelősségi esetkörökre nem terjed.
6. A Megbízott kijelenti, hogy a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja
(lajstromszáma VI/580), Szakképzettsége és szakmai gyakorlata alapján a
megbízás felelősséggel vállalni tudja.
7. A Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi
V. törvény (Polgári Törvénykönyv) megbízásról szóló rendelkezései,
valamint az ügyvédekről szóló a 2017. évi LXXVIII. törvényben rögzített
szabályok az irányadók, azzal, hogy a jelen megbízási szerződésből eredő
szerződésből eredő esetleges és nem várt jogviták elbírálására a Felek a
Pesti Központi Kerületi, illetékesség hiányában a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A fenti megbízási szerződést – mely egy számozott oldalból és 7. pontból áll
- a Felek előzetes egyeztetés és kölcsönös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták.
Rétság, 2022. április hó

napján

megbízó
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán polgármester

megbízott
Dr. Gáspár Zoltán
ügyvéd

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
Adásvételi szerződés jóváhagyása (Penta Kft.)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Penta Kft. ajánlatát és döntött arról, hogy visszavásárolja az alábbi ingatlanokat:
- 483/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 193 m2 alapterületű kivett „saját használatú út”, a
- 484/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 305 m2 alapterületű kivett „beépítetlen terület” és a
- 485/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 188 m2 alapterületű kivett „beépítetlen terület”
megjelölésű területeket.
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd úr és a Penta Kft. ügyvédje Dr. Varga László ügyvéd úr a csatolt adás-vételi
szerződést leegyeztették. Varga ügyvéd úr kérte, hogy a vételárat, 344.000 Ft-ot, az aláírás előtt fizessük meg megbízójának.
Az előkészített szerződés csak azokat a feltételeket tartalmazza, melyekről a Képviselő-testület már
döntött.
A szerződés aláírását követően geodéta rendezni tudja a Nógrádi utca helyrajzi számait, rendeltetését,
és területét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. május 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér
Tárgyévi költségvetési rendeletünk
1 oldal a 2 oldalból

20.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
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. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes Nógrádi utcai területek tulajdonjogának, ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásának rendezése érdekében kötendő adásvételi
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Penta Kft.-vel kötendő adásvételi szerződést
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására, a
földhivatali bejegyzés megindítására.
A Képviselő-testület az utcarészletek megvásárlására a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére
344.000 Ft többletelőirányzatot biztosít. Az előirányzat módosításra a 2022. évi költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely

létrejött egyrészről Nagy Gábor Lajos (személyi igazolvány szám:
607157DE) ügyvezető által képviselt
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság - rövidített
elnevezése: PENTA Kft.(Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Cg.13-09-079473, székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E,
adószáma: 10452556-2-44, statisztikai számjele: 10452556-113-13,
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
másrészről Mezőfi Zoltán (személyi igazolvány szám:
) polgármester által
képviselt
Rétság
Város
Önkormányzata
(adószám:
15735492-2-12,
statisztikai
számjele:
15452654-7511-321-12,
törzsszáma:
735496)
2651
Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti székhelyű vevő (a
továbbiakban: Vevő)
együttesen Felek között ( a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen, időben
és feltételek mellett:
SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.

Eladó 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonában áll a Rétság belterületén
483/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 193 m2 alapterületű
kivett „saját használatú út”, a
484/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 305 m2 alapterületű
kivett „beépítetlen terület” és a
485/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 188 m2 alapterületű
kivett „beépítetlen terület” megjelölésű
ingatlanok egésze.
A 483/2 helyrajzi számú ingatlant terheli az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. (3525
Miskolc, Dózsa György utca 13., törzsszám: 13804495) jogosult javára a
VMM-708/2012 engedély számú (21144)Rétság 0,4 kV-os 1. sz. fennálló
vezeték javára a vázrajz szerinti
16 m2 területnagyságra bejegyzett
vezetékjog (III/1).
A 484/5 helyrajzi számú ingatlant terheli az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. (3525
Miskolc, Dózsa György utca 13., törzsszám: 13804495) jogosult javára a
VMM-708/2012 engedély számú (21144)Rétság 0,4 kV-os 1. sz. fennálló
vezeték javára a vázrajz szerinti 21 m 2 területnagyságra bejegyzett
vezetékjog (III/2).
A 485/2 helyrajzi számú ingatlant terheli
a TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.,
törzsszám: 11147073) jogosult javára 120 m2 területnagyságra bejegyzett
gázvezetéki szolgalmi jog (III/2) és
az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.,
törzsszám: 13804495) jogosult javára a VMM-708/2012 engedély számú
(21144)Rétság 0,4 kV-os 1. sz. fennálló vezeték javára a vázrajz
szerinti 13 m2 területnagyságra bejegyzett vezetékjog (III/3)
Egyebekben az ingatlanok tehermentesek.

2.

Eladó a tulajdonjogát a 2022. március 21. napján 30005/3493/2022.,
30005/3497/2022. és 30005/3495/2022. számon beszerzett nem hiteles
tulajdoni lap teljes másolatokkal igazolja. Az Eladó kijelenti, hogy
nincs egyéb beadvány, kérelem vagy szerződés, amely a jelen
szerződésben vagy a tulajdoni lapokon feltüntetett jogok, tények,
terhek
tekintetében
változást
eredményezne.
A
szerződő
Felek
kijelentik, hogy a nem hiteles tulajdoni lap másolat adattartalmát

Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd (KASZ: 13-36060551)
2600 Vác, Freisinger utca 1.1..
+36 20/9210-445 – gaspardr@vnet.hu

Rétság Város Önkormányzata vevő
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megismerték,
elfogadják.

megértették

és

azt

az

okiratszerkesztés

alapjául

VÉTELI MEGÁLLAPODÁS ÉS A VÉTELÁR TELJESÍTÉSE

3.

Eladó eladja, Vevő megvásárolja az 1. pontban megjelölt ingatlanok
egészét – a bejegyzetteken túl - tehermentesen, megtekintett és
megismert állapotban, úgy ahogy az most van az elfogadott eladói
ajánlat
szerint
összesen
és
együttesen
344.000
(háromszáznegyvennégyezer) Ft vételár ellenében azzal, hogy a 483/2
helyrajzi számú ingatlan vételárát 97.000 Ft, a 485/2 helyrajzi számú
ingatlan vételárát 153.000 Ft, míg a 484/5 helyrajzi számú ingatlan
vételárát 94.000 Ft összegben határozzák meg.

4.

A Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri és egyben nyugtázza, hogy
a vételár egészét a Vevő az OTP Banknál vezetett 1174 2001-2004 60280000 0000 számú bankszámlájára szerződés aláírásával egyidejűleg
megfizette.

INGATALAN-NYILVÁNTATÁSI NYILATKOZATOK

5.

Az Eladó a teljes vételár maradéktalan megfizetésére tekintettel a
jelen
okirat
aláírásával
(bejegyzési
engedély)
minden
további
feltételek nélküli és visszavonhatatlan nyilatkozatban hozzájárul
ahhoz és a Vevővel együtt kéri a Földhivatalt, hogy az Eladó
tulajdonjogának egyidejű törlése mellett a Vevő kizárólagos és
tehermentes tulajdonjoga a Rétsági belterületen 483/2, 484/5 és 485/2
helyrajzi
számon
nyilvántartott
ingatlanokra
az
ingatlannyilvántartásban
adásvétel
jogcímén
–
bejegyzésre
kerüljön
(tulajdonjog átruházás).

BIRTOKBA ADÁS ÉS SZAVATOSSÁG

6.

A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Eladó az ingatlanok
egészének birtokát átruházza a Vevő részére (birtokátruházás). A Vevő
a
mai
naptól
jogosult
a
megvásárolt
ingatlanok
kizárólagos
használatára és hasznosítására. A birtokátruházás időpontja egyben a
kárveszélyviselés teljes átszállásának ideje is.

7. A birtokba adás a közüzemi költségek Vevő általi viselésének kezdete,
mely tekintetében a Felek a mérőórákat rögzíteni és egymással
elszámolni kötelesek.

8.

Eladó
a
jogügylet
tárgyát
képező
ingatlanok
per-,
teher-,
igénymentességéért és más által történő zavartalan használatáért
teljes szavatosságot (jog és kellék) vállal. Kijelenti, hogy arra
senkinek semmilyen igénye nincs, tulajdoni és használati joga
korlátozásoktól mentesen fennáll.

9.

Felek
rögzítik,
hogy
az
ingatlan
besorolására
tekintettel
a
jogügylethez 176/2008.(VI.30) Kormányrendelet szerinti energetikai
tanúsítvány nem szükségeltetik.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy cselekvőképességet érintő gondnokság
alatt nem álló magyar állampolgárok, így a szerződés megkötéséhez, és
a tulajdonjog átvezetéshez, a szerződés érvényes létrejöttéhez külön
engedélyre, 3. személy hozzájárulására, nyilatkozatára szükség nincs.
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd
2600 Vác, Freisinger utca 1.1..
+36 20/9210-445 – gaspardr@vnet.hu
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A szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó részéről Nagy Gábor Lajos
ügyvezető, míg Vevő részéről Mezőfi Zoltán polgármester képviseleti
jogosultsága korlátozásoktól mentesen fennáll.
Mezőfi Zoltán polgármester képviseleti jogosultságát és a szerződéskötésre történő felhatalmazását - összhangban a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 4. pontjában,
valamint
Rétság
Város
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának 3.§ (3) bekezdésében foglaltakkal - a Képviselőtestület /2022.(III.03.) számú határozatával igazolja.

11. A

pénzmosás
és
a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről
és
megakadályozásáról
szóló
2017.
évi
LIII.
törvény
előírásának
megfelelően az Eladó kijelenti, hogy az adásvételnél tényleges
tulajdonosként jár el.
Felek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a Pmt.
szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról másolatot
készítsen, adataikat a megbízás teljesítése keretében kezelje.
Hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az átvilágítás során rögzített
azonosító adatokat az arra jogosult szerveknek átadja.
Felek kijelentik, hogy személyükben nem kiemelt közszereplők.
Az eljáró ügyvéd megbízása az adásvételi szerződés szerkesztésére,
ellenjegyzésére,
annak
földhivatali
benyújtására,
a
tulajdonjog
bejegyzési eljárás lebonyolítására terjed ki. A Felek kifejezetten
elfogadják, hogy a jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd
anyagi
felelősségének
felső
határa
az
eljáró
ügyvéd
kötelező
felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összege (Üttv.
28.§ (6) bekezdés, Ptk. 6:152.§),. Ez a korlátozás a szándékos
szerződésszegés esetére és a Ptk. 6:152 §-a alapján nem korlátozható
felelősségi esetkörökre nem terjed ki. A Felek tudomásul veszik, hogy
a jelen ügylet folyamán és azzal kapcsolatban az eljáró ügyvédi iroda/
ügyvéd üzleti, adó-illeték és számviteli tanácsadást a Feleknek nem
nyújt és az e tárgykörben a felelősségét és a szavatosságát
kifejezetten ki is zárja.

12. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) adásvételről szóló rendelkezései,
míg a szerződésből eredő esetleges és nem várt jogviták elbírálására a
Felek az ingatlan fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
13. Felek
a
jelen
adásvételi
szerződés
aláírásával
egy
időben
meghatalmazzák az okiratot szerkesztő és ellenjegyző 2600 Vác,
Freisinger utca 1.1. szám alatti székhelyű, és a Pest Megyei Ügyvédi
Kamarába VI/580 lajstromszám alatt bejegyzett dr. Gáspár Zoltán egyéni
ügyvédet
(KASZ:
13-36060551)
a
fenti
tartalommal
szerződés
elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint az ingatlan-nyilvántartási
eljárásban képviseletük teljes jogkörben történő ellátására.
A Felek kifejezetten kérik az illetékes Földhivatalt, hogy valamennyi
határozatát küldje meg az okiratszerkesztő ügyvéden kívül közvetlenül
részükre is.
14. Felek a megállapodásukra vonatkozó ügyvédi tájékoztatást - mely
kiterjed az adásvételi jogügyletükre, az adó-, és illetékfizetési
kötelezettségre, birtokba és tulajdonba adásra és a szerződésszegés
következményeire (jog- és kellékszavatosság), szabályaira is megértették.
Felek kijelentik, hogy a szerződést aláírásuk hitelesítésével egyben
tényvázlatnak és a jelen szerződés szerkesztésére irányuló ügyvédi
megbízási szerződésnek is elfogadják.
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd (KASZ: 13-36060551)
2600 Vác, Freisinger utca 1.1..
+36 20/9210-445 – gaspardr@vnet.hu
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Kijelentik a szavatossági igényérvényesíthetőség és a szerződés
teljesítése körébe, hogy megállapodásukra vonatkozó egyéb lényeges
körülmény, biztosíték és tény írásba foglalását nem kérik.
Az okiratszerkesztéssel kapcsolatban felmerült költségeket a szerződés
aláírásával egyidejűleg kiállított átvett számla szerint jóváhagyott
ügyvédi munkadíjat és költségeket a Vevő viseli.

A szerződő Felek a fenti szerződést - mely 3 (három) számozott oldalból és
14 (tizennégy) pontból áll – előzetes egyeztetés, elolvasás, kölcsönös
értelmezést követően - mint befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezőt
6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag és saját kezűleg, az okiratot
szerkesztő és ellenjegyző és a Felek személyazonosságát a JÜB rendszeren
keresztül is beazonosító ügyvéd előtt aláírták.
Felek a szerződés aláírásával egyben a szerződés egy-egy eredeti példányának
átvételét, míg az eljáró ügyvéd a bejegyzési engedély ügyvédi letétbe
vételét is igazolják.
Rétság, 2022. március hó . napján

PENTA KFT.
eladó képviseletében
Nagy Gábor Lajos ügyvezető

Rétság Város Önkormányzata
vevő képviseletében
Mezőfi Zoltán polgármester

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43-45. §-ban
foglalt feltételek fennállása és az ott rögzített felhatalmazás alapján,
mint a 2600 Vác, Freisinger utca 1. szám alatti székhelyű és a Pest Megyei
Ügyvédi Kamarába VI/580 lajstromszám alatt bejegyzett dr. Gáspár Zoltán
egyéni ügyvéd (KASZ: 13-36060551) a fenti okiratot szerkesztettem és
ellenjegyzem Rétságon, 2022. március hó . napján
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43-45. §-ban
foglalt feltételek fennállása és az ott rögzített felhatalmazás alapján,
mint a 2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca 1/E. szám alatti székhelyű és a Pest
Megyei Ügyvédi Kamarába bejegyzett dr. Varga László kamarai jogtanácsos
(KASZ: 36075513) az eladó eltérő helyen történő aláírására tekintettel
ellenjegyzésemmel igazolom, hogy Nagy Gábor Lajos mint az eladó képviselője
előttem írta alá a fenti okiratot Gödöllőn, 2022. március hó . napján

Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd
2600 Vác, Freisinger utca 1.1..
+36 20/9210-445 – gaspardr@vnet.hu

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
Vállalkozási szerződés jóváhagyása (Dombai Gábor – Nógrádi utca)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Korábbi testületi döntések alapján a Penta Kft. és az önkormányzat ügyvédje előkészítette a magántulajdonú útrészletek visszavásárlásáról szóló szerződést. A visszavásárlással még nem rendeződik az
út besorolása, kataszteri nyilvántartás rendezése.
Dombai Gábor földmérő mérnöktől árajánlatot kértünk a határrendezésre. Az árajánlat megérkezett
192.000 Ft (AAM).
A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 28.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
A területek visszavásárlásáról és a földrészeletek határrendezéséről szóló testületi döntés.
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.”
.

1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, Dombai Gábor földmérő mérnökkel, a Nógrádi
utca földrészleteinek határrendezésére kötendő vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a geodétai munkadíj fedezetét a 2022. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja.
A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022. május 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Dombai Gábor
Földmérő Mérnök
2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27.
Tel.: 20-5552210
email:dombaigabor62@gmail.com

Szám: ÁRJ2/2022.04.27.

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u.20

ÁRAJÁNLAT
A Rétság város belterületén a Nógrádi úttal kapcsolatos földrészletek
határrendezési munkájára árajánlatomat az alábbiakban megteszem:
A munka részletezése:
Az érintett földrészletek ellenőrző felmérése, valamint az ingatlan-nyilvántartási
átvezetéshez szükséges dokumentáció elkészítése.
A munkavállalás díja:
192.000 ft. azaz százkilencvenkettőtezer forint. (ÁFA mentes)
A munka elvégzésének határideje: a megrendelés visszaigazolásától számított
30 napon belül.

A földmérési díjon felül várható földhivatali költségek:
• Telekalakítási eljárási díj = 7 x 12.000 ft.
• Bejegyzési illeték =
7 x 6.600 ft.
Melléklet: RTS-2/2022 sz-ú telaekalakítási terv.

Érsekvadkert, 2022. április 27.
Üdvözlettel:

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

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata,2651
Rétság, Rákóczi u.20 mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő
másrészről Dombai Gábor földmérő mérnök 2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27. mint
vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között.
A szerződés tárgya:
A Rétság Város belterületén lévő Nógrádi úttal kapcsolatos (476/2, 483/2, 484/2, 484/5,
485/2, 486/2, 487/2 hrsz-ok.) földrészleten telekhatár-rendezési munkák: ellenőrző felmérés
és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges műszaki dokumentáció elkészítése.

Vállalkozás tárgya:
1/ Munka elvégzésének időpontja: a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon
belül.
2/ Vállalkozás díja: 192.000 Ft, -azaz százkilencvenkétezer forint- (ÁFA nélküli) ,
melynek rendezése a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 15 napon
belül történik átutalással. A vállalási díj a földhivatali költségeket nem tartalmazza, rendezése
a földhivatali számlák ellenében külön történik.
3/ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik.
Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a
Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét jelölik meg.
4/ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!

Rétság, 2022. ……………………. hó ……. nap

………………………….............
Megrendelő
Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

………………………………….
Vállalkozó

Dombai Gábor Földmérő Mérnök

Rétság

2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27.

·······································

Tel: 06-20/5552210 e-mail: dombaigabor62@gmail.com.

belterület

TELEKALAKÍTÁSI TERV

...................................................................................................

A munkavégző neve

RTS-2/2022

a Nógrádi úttal kapcsolatos földrészletek határrendezéséről

Munkaszám: .............................................................................

Méretarány: 1:1500
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Megjegyzés: vastag vonal= tervezett új földrészlethatárok.
Készítette: Érsekvadkert. 2022. április 27.

________________
Készítő és minőséget tanúsító földmérő: Dombai Gábor
Földmérő ig.sz: 4348

város

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
Megbízási szerződés jóváhagyása - Merész Bence, Orgona közben faültetés

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Az Orgona közi munkálatok során fákat kellett kivágni az Orgona közben. Szakértő véleménye alapján
a munkálatok miatti fakivágásokkal együtt beteg fák kivágása is indokolttá vált. Árajánlatot kértünk Merész Bence egyéni vállalkozótól faültetések elvégzésére.
Kertészeti szakértő választotta ki a fajtákat. A 496.800 Ft-os árajánlat tartalmazza a fák árát, karózását, trágyázását és a szállítás költségét is.
A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom, mely tartalmazza az ültetendő fák fajtáját is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 28.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Fakivágásokról és pótlásról szóló testületi döntés
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.”

1 oldal a 2 oldalból

.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízási szerződés jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, Merész Bence egyéni vállalkozóval, az Orgona
közi fapótlások munkáinak elvégzésére kötendő megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a fapótlások 496.800 Ft-os (AAM) költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022. május 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Megbízó:
Képviseli:
Címe:
Adó szá ma:
KSH statisztikai szá mjel:
PIR:
Megbízott:
Címe:
Adó szá m:
Nyilvá ntartá si szá m:
Bankszá mlaszá ma:
Telefonszá m:
E-mail:

Rétság Város Önkormányzata
Mező fi Zoltá n Já nos polgá rmester
2651 Rétsá g, Rá kó czi ú t 20.
15735492-2-12
15735492-8411-321-12
735496
Merész Bence egyéni vá llalkozó , kisadó zó
2645, Nagyoroszi, Kossuth L. Ú t 38.
56141997-1-32
54768503
11741017-24155788
06-30-386-1338
viktoria.beke@gmail.com

1.) A szerződés tárgya:
Rétság Város Orgona köz területén 15 db díszfa telepítése:
A csapadékvíz elvezetés mű szaki munká latainak befejezését kö vető en a Megbízott
vá llalja15 db díszfa csemete telepítését.
Prunus serrulata Kanzan, 3 db, díszcseresznye
Méret: FL 8/12, 28500 Ft/db
85500 Ft
Catalpa bignonioides 2 db, szivarfa
Méret: SF FL 2xi 12/14, 12400 Ft/db
24800 Ft
Crataegus laevigata Paul’s scarlet 5 db, galagonya
Méret: FL 200/250 cm, 22500 Ft/db
112500 Ft
Prunus cerasifera Nigra 3 db, vérszilva
Méret:K25 8/10, 45000 Ft/db
135000 Ft
Malus Hopa 2 db, díszalma
Méret: K45 8/10, 20000 Ft/db
40000 Ft
+
30 db *1500 Ft cö lö p:45000 Ft
7 db 45 ltr*2000 Ft marhatrá gya: 14000 Ft
Szállítá s: 40000 Ft
Összesen: 496800 Ft
2.) A megbízás időtartama:
A megbízá s jelen szerző dés mindkét fél á ltali alá írá sakor kezdő dik és a fatelepítés
megtö rténtéig tart. A facsemeték és a telepítéshez szü kséges anyagok, marhatrá gya,
tá masztó karó k leszá llítá sá nak hatá rideje: 2022. 05. 31.
3.) Megbízott: az 1.) pontban meghatá rozott feladatok teljesítéséért 496800 Ft azaz
négyszá zkilencvenhatezer-nyolcszá z forint ellenszolgá ltatá sra jogosult számla ellenében.
Megbízott alanyi adó mentes KATA-s kisadó zó . A Megbízó a megbízá si díjat a szá mla szerinti
hatá ridő ig (15 napos fizetési hatá ridő vel) á tutalja a Megbízott OTP Bankná l vezetett
11741017-24155788 szá mú számlá já ra.
–1–
_______________
Megbízó

_______________
Megbízott

4.) Számlázási ütemezés:

A teljesítés sorá n a végszá mla kerü lhet benyú jtá sra.

5.) Megbízó képviselője:
Mező fi Zoltá n Já nos polgá rmester
e-mail: polgarmester@retsag.hu
Kapcsolattartó : Já vorka Já nos alpolgá rmester
Telefon: 06-20-9492803
Megbízott képviselő je: Béke Viktó ria
Telefon:06–30-3861338
6.) Megbízott a teljesítésben személyesen vesz részt.
7.) Megbízó kötelezettségei:
Megbízó kö telezettséget vá llal arra, hogy a szerző dés eredményes teljesítése érdekében a
Megbízott feladatainak ellá tá sá hoz szü kséges valamennyi tényt és adatot haladéktalanul,
maradéktalanul és hiá nytalanul rendelkezésre bocsá t.
8.) Megbízott kötelezettségei:
- Megbízott kizá ró lagos feladata a szerző dés teljesítéséhez szü kséges személyi és dologi
feltételek biztosítá sa.
- A Megbízott a szerző dés teljesítése sorá n jogosult a munká t sajá t belá tá sa szerint
ü temezni, szervezni.
- Megbízott kö teles minden, tudomá sá ra jutott olyan tényrő l Megbízó t tá jékoztatni, amely a
szerző dés teljesítését befolyá solhatja.
- Megbízott kö teles a szerző déssel kapcsolatban kapott minden informá ció t és
dokumentumot bizalmasan kezelni, harmadik személy részére informá ció t nem hozhatja
nyilvá nossá gra, illetve nem fedheti fel a szerző dés egyetlen részletét sem a Megbízó
elő zetes írá sbeli hozzá já rulá sa nélkü l.
9.)

A jelen szerző désben nem szabá lyozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezési az
irá nyadó k. Az esetleges vitá s kérdésekben felek a Balassagyarmati tö rvényszék
illetékességét kö tik ki.

10.) E szerző dés csak írá sbeli formá ban, mindkét fél e jogra felhatalmazott képviselő jének
alá írá sá val mó dosítható . A fenti 2 számozott oldalon 10 pontbó l á lló szerző dést a szerző dő
felek alá írá si joggal felruhá zott képviselő i elolvasá s és egyező értelmezést kö vető en, mint
szerző déses akaratuknak mindenben megfelelő t alá írtá k.
Rétsá g, 2022. 05. … .

Nagyoroszi, 2022. 04.28.

......................................................
Mezőfi Zoltán János
polgármester
Megbízó

......................................................

Megbízott

–2–

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: Jávorka János alpolgármester
Megállapodás elfogadása a játszóterek felmérése alapján történt hibás játékelemek kijavítására

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő‐testület 2022. május 5‐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 Képviselő-testület kezdeményezésemre elfogadta, hogy a város közterületein lévő játszótereken lévő
játékelemek minőségét vizsgáltassuk meg a Woodwork Hungary Kft-vel (2310 Szigetszentmiklós, Gyáli
út 4. Képviselője: Potocnik Zoltán. A KFT. a műszaki felmérést elvégezte és annak eredményét, valamint árajánlatát és a szerződés tervezetét megküldte az önkormányzatnak a hibás eszközök javítására, cseréjére vonatkozóan.
A Kft. szerződés tervezete, a három játszótéren lévő játék elemek cseréjére, javítására Br. 6.927.628
Ft.
A szerződés tervezet mellékelve az előterjesztéshez.
Felmérés nélkül, csak a játékelemek jegyzéke alapján érkezett még kettő árajánlat a játszótéri elemek
cseréjére, illetve javítására.
-

Royalkert Kft. 8200 Veszprém, Sólyi út 8. Képviselője: Sándor Anita, az ajánlat összege:8.590.598 Ft.

-

Bocskó Kft. 2060 Bicske, Akácfa utca 70. az ajánlat összege:Képviselője: Almásiné szendrői
Orsolya 8.536.127 Ft

Az ajánlatok mellékelve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 28-n
Jávorka János sk.
alpolgármester
1 oldal a 3 oldalból

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

3.) Jogszabályi háttér

4.) Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V.05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Woodwork Hungary
Kft. (2310. Szigetszentmiklós, Gyáli út 4. képviselője. Potocnik Zoltán) KRESZ park,
Ady utcai és a Korányi utcai játszótereken lévő játékelemek cseréjére, illetve javítására
vonatkozó szerződés tervezetet. A szerződés tervezet összege: Br. 6.927.628 Ft.
A Képviselő-testület elfogadja a Woodvork Hungary Kft Br. 6.927.628 Ft. Ajánlatát.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület elfogadja a szerződésben rögzített fizetési feltételeket.
A Képviselő-testület a játszótéri elemek cseréjére, javítására vonatkozó 6.927.628 Ft.
összeget a 2022, évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: 2022. május 20
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
Polgármester
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita
jegyző ált. h.
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Bocskó Kft.
2060 Bicske, Akácfa utca 70.
1222

Tárgy: Árajánlat
2022.04.04.

Megrendelő:
Rétság Város Önkormányzata
Jávorka János alpolgármester
2651 Rétság, Rákóczi út 20
javorkajanos51@gmail.com
Telepítés helyszíne:
2651 Rétság, Takarék út
2651 Rétság, Ady utca
2651 Rétság, Korányi út
Tisztelt Cím!
Ajánlatunk a rétsági közterületi játszótér játékainak javítására a következő:

Termékek és munkálatok megnevezése
Takarék út
Mászóvár javítása; stabilizálás, kötéháló javítása,
gumiburkolat javítása, csúszda cseréje
Csúszópálya javítása; oszlopok cseréje, fékezőrugó
cseréje
Mászóka javítása; felsőrúd, kötélháló, kötéllétra
cseréje
Fészekhinta javítása; ülőke csere
Körforgó javítása; kormány
Rugós mérleghinta javítása; kapaszkodók javítása,
áthelyezés
Homokozó javítása
Babaház javítása; tető, pad
Mérleghinta javítása; ütközőgumik cseréje
Mérleghinta javítása; ütközőgumik cseréje
Hinta javítása; gumiburkolat javítása, ülőkék beállítása
Ady utca
Drótkötélpálya javítása; korhadt oszlopok cseréje, lánc
burkolása
Mászóka javítása; csavartakarók
Láncos egyensúlyozó javítása; láncok cseréje, esési tér
tisztítása
Mérleghinta ülőke csere
Hinta javítása; felsőrúd csere, gumiburkolat javítása
Mászók javítása; korhadt elem javítása
Mászóvár csúszdával javítása; stabilizálás, tetők

Nettó anyag (Ft)

Nettó díj (Ft)

346 900

380 000

186 300

295 000

196 500

134 000

315 000
15 000

45 000
40 000

15 000

125 500

8 000
42 800
6 000
6 000
84 600

25 000
54 000
42 000
42 000
246 500

295 600

547 200

160

6 000

84 700

96 000

15 000
116 700
16 700
236 100

25 000
198 600
89 000
378 500

javítása, hiányzó részek beépítése
Korányi utca
Mászóvár javítása; stabilizálás, kötéháló javítása,
gumiburkolat javítása, csúszda cseréje, tető csere
Rugós dínó, csavartakarók
Rugós dínó, lábtámasz, csavartakarók
Mérleghinta stabilizálás, láb csere
Mérleghinta stabilizálás
Hinta javítása, felsőrúd csere,
gumiburkolat bővítése
Hinta javítása; ülőkék cseréje,
gumiburkolat bővítése
kiszállás
felülvizsgálat (30db)
Összesítés:
Összesen (a+m) nettó:
Összesen (a+m) áfa:
Összesen (a+m) bruttó:

257 000

369 800

500
3 000
15 000

15 000
25 000
96 700
10 000

119 000

189 000

136 000

189 000

2 517 560

240 000
300 000
4 203 800
6 721 360
1 814 767
8 536 127

A fenti ár előzetes ajánlat, helyszíni felmérés nélkül, fényképek és hibaleírások alapján
készült.
Amennyiben ajánlatunk elnyeri tetszését, akkor egy helyszíni felmérés lesz szükséges a
pontos ajánlat elkészítéshez.
Reméljük, árajánlatunk elnyeri tetszésüket és hamarosan megelégedett ügyfeleink között
üdvözölhetjük Önöket.
Üdvözlettel:

Almádiné Szendrői Orsolya
Bocskó Kft.
Tel: +3620/3307-302

Szerződésszám: J2021/RÉ220426

SZERZŐDÉS JÁTSZÓESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSI
MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE
amely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata
(2651 Rétság, Rákóczi Ferenc út 20.
adószám: 15735492-2-12 bankszámlaszám: …………………………………….
képviselő: …………………………………..) továbbiakban, mint Megrendelő
másrészről
Woodwork Hungary Kft. ( 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 4.
adószám: 14958810-2-13, bankszámlaszám:10103850-03724200-01003002, képviselő:
Potocnik Zoltán) továbbiakban, mint Vállalkozó között, a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendelésére a Vállalkozó elvállalja a Rétság területén található 3 db
közterületi játszótér eszközeinek felújítását, cseréjét és ütéscsillapító burkolatuk javítását, a
2022.03.30-án kelt, J-220330/2 számú ajánlat szerint.
2. Teljesítési határidő, teljesítés helye:
2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 1. pontban meghatározott
javítási munkákat 2022. augusztus 25. határidőig teljesíti.
2.2. A kivitelezési munkák utáni felülvizsgáltatást Vállalkozó egy kijelőlt hivatalos
szervezettel végezteti el, melynek költségét a 3.1 pontban szereplő vállalkozói díj
tartalmazza. A jegyzőkönyv megküldésének határideje elektronikus formában 2022.
szeptember 30.
2.3. A teljesítés helye:
• Közterületi játszótér; Kresz Park- Takarék út
• Közterületi jástzótér; Ady utca
• Közterületi játszótér; Korányi út
2.4. Vállalkozó előtejesítésre jogosult.
3. Vállalkozói díj és fizetési feltételek
3.1. Vállalkozót a szerződésben meghatározott munkák elvégzéséért vállalkozói díj
illeti meg, melynek összege: 5.454.825,- Ft + Áfa, azaz bruttó 6.927.628,- Ft.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben meghatározott munkák ellenértékét
Megrendelő három részletben teljesíti az alábbiak szerint:
• számla 1: előleg-számla, a teljes összeg 40 %-a, azaz bruttó 2.771.051,- Ft
Fizetési határidő: Kiállításától számított 2 naptári nap
1
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Feltétel: Megrendelés beérkezése, szerződés
Fizetés módja: Díjbekérő ellenében átutalással, az előleg beérkezését követően
küldjük a számlát.
Számla megküldésének módja: elektronikusan (a számla kinyomtatva aláírás és pecsét
nélkül is eredetinek minősül)
• számla 2: rész-számla, a teljes összeg 55%-a, azaz,- bruttó 3.810.196,- Ft
Fizetési határidő: A javítás befejezésétől számított 3 naptári nap
Feltétel: Munkalap aláírása
Fizetés módja: Számla ellenében átutalással
Számla megküldésének módja: elektronikusan (a számla kinyomtatva aláírás és pecsét
nélkül is eredetinek minősül)
• számla 3: végszámla, a teljes összeg 5%-a, azaz bruttó 346.381,- Ft
Fizetési határidő: A számla kézhezvetelétől számított 8 naptári nap
Feltétel: Jegyzőkönyv megküldése (elektronikus formában, később postázva)
Fizetés módja: Számla ellenében átutalással
Számla megküldésének módja: elektronikusan (a számla kinyomtatva aláírás és pecsét
nélkül is eredetinek minősül)
3.3.
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:48§ (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles fizetni.
4. Felek feladatai és kötelezettségei
4.1.

Vállalkozó

4.1.1. Vállalkozó az eszközök felújítását az idevonatkozó MSZ
szabványsorozatban foglaltak figyelembevételével köteles végezni.

EN

1176-os

4.1.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes közlés esetén
annak következményeit a Vállalkozó viseli. Amennyiben az időjárás vagy bármely vis
maior esemény ellehetetleníti Vállakozó munkáját, jogosult a munkát mindaddig
felfüggeszteni, amíg az akadály el nem hárul. Az így kiesett napokra kötbér nem
számolható fel, amennyiben a Vállalkozó Megrendelőt a leállásról értesíti.
4.1.3. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont
alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
4.1.4. Amennyiben a munkálatok során pótmunka végzésének szükségessége merül fel, erről
a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A pótmunkák csak
Megrendelő írásos megrendelése, vagy jelen szerződés módosítása esetén végezhetők
el.
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4.2. Megrendelő
4.2.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó számláit a 3.3-as pontban
rögzítettek szerint, az ott megahatározott fizetési határidőn belül Vállalkozó Budapest
Banknál vezetett HU16 10103850 03724200 01003002 számú bankszámlájára
átulassál kiegyenlíti, továbbá tudomásul veszi, hogy a 3.3-as pontban rögzített
előlegszámla késedelemes teljesítése esetén a 2. pontban rögzített határidők is
kitolódnak a késedelmes napok számával.
4.2.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nem várt akadályok elhárításának költsége őt
terheli, különösképpen a föld alatt lévő, nem látható részek állapotára, rögzítési
pontok, betontuskók méretére, a földben lévő kövek, sziklák mennyiségére, és az
általuk okozott nehézségégekre vonatkozóan.
4.2.3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetése alá tartozó intézmény
vezetőinek, dolgozóinak jelzi szerződése létrejöttét Vállalkozóval és utasítást ad arra
vonatkozóan, hogy az intézménybe Vállalkozó akadálytalanul tudjon bejutni a javítási
munkák elvégzése céljából. Amennyiben a bejutásban Válalkozót hátráltatják és ebből
idővesztesége, ezáltal anyagi kára származik akkor Megrendelő ezt köteles
megtéríteni.
4.2.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munka végzése alatt a gyermekeket
távol tarja a munkát végző szakemberektől, szerszámaiktól. Amennyiben ezen
kötelezettségének nem tesz eleget és ebből adódan baleset történik a felelősség teljes
mértékben Megrendelőt terheli.
4.2.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere
vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a
biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi
nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően
lehet. Az eszközökön bekövetkezett módosítások bejelentése Fogyasztóvédelem felé
Megrendelő (üzemeltető) feladata.
4.2.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljes összeg kifizetéséig a telepített eszközök
Vállakozó tulajdonát képezik, aki 30 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén
jogosult a játszótéri eszközök elbontására és azok elszállítására.
5. A Szerződés teljesítése, átadás-átvétele
5.1. Teljesítésnek minősül, ha Vállakozó az 1. pontban meghatározott munkát a 2. pontban
meghatározott határidőben, I. osztályú minőségben végezte el és ezt Megrendelő
képviselője a munkalapon leigazolta.
5.2. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételére.
3
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5.3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve
amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
6. Elállás, késedelmi kamat, garancia
6.1.
A szerződés Megrendelő részéről történő egyoldalú felbontása esetén az addig
keletkező munkadíj és anyagköltség kiegyenlítésére az előlegszámla összege
beszámításra kerül. Ezen túl Megrendelő köteles Vállalkozónak a díj arányos részét
megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a
kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
6.2. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:48§ (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatot köteles fizetni.
6.3. Vállalkozó az elvégzett javítási munkákra 1 év, az új eszközökre 2 év jótállást
vállal. A jótállás feltétele az ellenőrzési és karbantartási terv követése, vezetése,
végzése. A jótállás nem terjed ki szélsőséges időjárási viszontagságok (földrengés,
orkán, stb.) következtében fellépő, illetve rongálás okozta károkra, valamint a kopó
alakatrészekre (pl. kötelek).
6.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a beépített faanyagok repedezhetnek, de az
esetlegesen megjelenő repedések nem képeznek kifogásolható, garanciális problémát.
6.5. Vállalkozó a nem áltata gyártott, beszerelt kiegészítőkre a gyártójuk által adott
garanciát vállal.
7. Kapcsolattartás módja
7.1. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket
jelölnek meg az alábbiak szerint.
Megrendelő részéről:
Név: Jávorka János
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Tel.: +36 ………………………………
e-mail: javorkajanos51@gmail.com
Vállalkozó részéről:
Név: Kecskés Dóra
Cím: 2336 Dunavarsány, Epres utca 16.
Tel: +3670/639-5458
e-mail: iroda@ronkfavilag.hu
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7.2. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást
mindaddig hatályosnak kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti
másik félnek, a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkező változást.
8. A szerződés módosítása

8.1. Jelen szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és
a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.
9.2. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
9.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen vitás kérdésben
egymással lehetőség szerint együttműködnek. Felek esetleges jogvitái eldöntésére a
hatályos jogszabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
jogosult.

9.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.
törvény) rendelkezései az irányadóak
9.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1. sz. melléklet: Árajánlat
Felek a jelen szerződésben leírtakkal mindenben egyetértenek, majd jóváhagyólag aláírták.
Dunavarsány, 2022.04.26.
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……………………………………………
Megrendelő

……………………………………..........
Vállalkozó
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Tárgy: Árajánlat
2022.04.04.

Megrendelő:
Rétság Város Önkormányzata
Jávorka János alpolgármester
2651 Rétság, Rákóczi út 20
javorkajanos51@gmail.com
Telepítés helyszíne:
2651 Rétság, Takarék út
2651 Rétság, Ady utca
2651 Rétság, Korányi út
Tisztelt Cím!
Ajánlatunk a rétsági közterületi játszótér játékainak javítására a következő:

Termékek és munkálatok megnevezése
Takarék út
Mászóvár javítása; stabilizálás, kötéháló javítása,
gumiburkolat javítása, csúszda cseréje
Csúszópálya javítása; oszlopok cseréje, fékezőrugó
cseréje
Mászóka javítása; felsőrúd, kötélháló, kötéllétra
cseréje
Fészekhinta javítása; ülőke csere
Körforgó javítása; kormány
Rugós mérleghinta javítása; kapaszkodók javítása,
áthelyezés
Homokozó javítása
Babaház javítása; tető, pad
Mérleghinta javítása; ütközőgumik cseréje
Mérleghinta javítása; ütközőgumik cseréje
Hinta javítása; gumiburkolat javítása, ülőkék beállítása
Ady utca
Drótkötélpálya javítása; korhadt oszlopok cseréje, lánc
burkolása
Mászóka javítása; csavartakarók
Láncos egyensúlyozó javítása; láncok cseréje, esési tér
tisztítása
Mérleghinta ülőke csere
Hinta javítása; felsőrúd csere, gumiburkolat javítása
Mászók javítása; korhadt elem javítása
Mászóvár csúszdával javítása; stabilizálás, tetők

Nettó anyag (Ft)

Nettó díj (Ft)

346 900

380 000

186 300

295 000

196 500

134 000

315 000
15 000

45 000
40 000

15 000

125 500

8 000
42 800
6 000
6 000
84 600

25 000
54 000
42 000
42 000
246 500

295 600

547 200

160

6 000

84 700

96 000

15 000
116 700
16 700
236 100

25 000
198 600
89 000
378 500

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
Vis major döntések

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
A vis major munkacsoport három döntést hozott az elmúlt testületi ülést követően, melyből a temetőben lévő munkákra vonatkozó kiegészítőszerződést visszavonom, mivel erre a részre új szerződéstervezet készült.
A meghozott döntések:
2./ Komposztálóbeszerzésre kötendő szerződés jóváhagyása
A 2022. március 30-i Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a GARDINO Kft. árajánlata
komposztáló edények beszerzésére. A Képviselő-testület a mielőbbi lakossági igénylések kielégítése érdekében felhatalmazta a vis major munkacsoportot a szerződéstervezet jóváhagyására.
A szerződéstervezet megérkezett, az árajánlattal, illetve az előzetesen közölt feltételekkel megegyezik.
A munkacsoport a szerződés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
3./ Béke Viktóriával kötendő szerződés

-

Béke Viktória megküldte szerződéstervezetét, melynek soron kívüli aláírását indokoltnak látjuk,
tekintettel arra, hogy a város, így különösen a Zöldváros projekt keretében kialakított kertrészeket
elárasztotta a gaz.
A vis major munkacsoport az alábbi feltételeket kéri a szerződésben rögzíteni:
A vállalkozó a munkákat a polgármester írásbeli megrendelésére végzi el. Az elvégzett
munkákról vállalkozó teljesítésigazolási kérelmet nyújt be.
A vállalkozó legalább 11 alkalommal végzi el a gyommentesítést, fűnyírást. Indokolt esetben
végzi el a gyepfelülvetést és a permetezést.
A vállalkozó évente két alkalommal végzi el a metszést.
A Vállalkozó indokolt esetben a polgármester írásbeli megkeresésére beiktatja az „extra”
locsolónapot.
A polgármester 2022. április 11-től 2022. október 31-ig maximum 3.000.000 Ft értékben
rendelhet meg munkavégzést.
1 oldal a 2 oldalból

A Munkacsoport javasolja, a jegyzőkönyv mellékletét képező, a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírását.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni meghatározni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
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
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta vis major munkacsoport döntéseiről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a munkacsoport döntésével és a
- a GARDINO Kft-vel a lakosságrészére természetbeni támogatás céljára beszerzett komposztálókra megkötött szerződést, és
- Béke Viktóriával a Zöldváros pályázatban kialakított zöldterületek kezelésére kötött
szerződéseket jóváhagyja.
A lakossági komposztálók 5.233.410 Ft + 1.413.021 Ft áfa fedezetét, valamint a zöldterület gondozás
maximum 3.000.000 Ft-os (AAM) fedezetét a 2022. évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítja a
Képviselő-testület. A többletelőirányzatok átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Árajánlat
Gardino Magyarország Kft.
1117, Budapest, Garda utca 4. B ép. 6 em. 2
Adószám: 28845481-4-43
Áfacsoport szám: 17783240-5-41
E-mail: segitunk@gardino.hu
Telefon: +36304955761

Rétság Város Önkormányzata részére.
Árak érvényessége ideje: 2022.04.30-ig.

Leírás

Mennyiségi
Nettó
Mennyiség
egység
egységár

Komposztáló Láda
Modul 800L
Komposztáló Láda
Modul 1200L

Nettó ár

Áfa

Összesen
Bruttó

db

259

16 840 Ft

4 361 560 Ft

1 177 621 Ft 5 539 181 Ft

db

35

24 910 Ft

871 850 Ft

235 400 Ft 1 107 250 Ft

5 233 410 Ft

1 413 021 Ft 6 646 431 Ft

Összesen

Dátum: 2022.03.21, Budapest

RASKÓ LÁSZLÓ
Ügyvezető
Gardino Magyarország Kft.

VÀLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.),
képviseli Mezőfi Zoltán polgármester, mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”), és
Béke Viktória ev. (2645 Nagyoroszi, Dózsa György út 11, adószáma: 66009649-1-32) mint
vállalkozó (továbbiakban: “Vállalkozó”), bankszámlaszám: 11773418-00016122
(együtt: “Felek”) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
Felek rögzítik, hogy közöttük a mai napon vàllalkozói szerződés jön létre. A Megbízó
megbízza Vállalkozót az 1. sz mellékletben foglalt zöldfelületek időszakonkénti (2-3 heti
rendszerességű) kezelésével és a szükséges fenntartási munkálatok elvégzésével, 2022. április
11-től 2022. október 31-ig terjedő időszakot érintően.
A Vállalkozó a fenntartási munkákat a mellékletben található térképek alapján, a megjelölt
határvonalakon belül végzi mind a 7 tervezési területen, melyek a Templomkert, a Játszókert,
a Rákóczi út, az OTP előtti területek, a Lakópark, a Sportpark és a Piacparkoló.
A fenntartási munkák az alábbi feladatok elvégzését tartalmazzák a kijelölt területeken:
Vállalkozó a kijelölt időszakban legalább 11 alkalommal végzi el a kijelölt területeken a
gyommentesítést és a fűnyírást, indokolt esetben elvégzi továbbá a gyepfelülvetést, a
tápanyag utánpótlást és a permetezést.
A Vállalkozó a kijelölt időszakban két alkalommal végzi el a szükséges metszéseket.
A Vállalkozó indokolt esetben a Megbízó írásbeli megkeresésére beiktatja az „extra”
locsolónapot.
A Vállalkozó a fenntartási munkákat a Megbízó írásbeli megrendelésére végzi el. Az elvégzett
munkákról a Vállalkozó teljesítésigazolási kérelmet nyújt be.
Felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó 2022. április 11-től 2022. október 31-ig maximum
3.000.000 Ft értékben rendelhet meg munkavégzést.
2. Vállalkozói díj
2.1.
A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladatok ellátásáért a Vállalkozó alkalmankénti
240 000 Ft (AAM) összegű díjra jogosult, mely összeg magában foglalja a feladat ellátása
során felmerült költségeket is. Vállalkozó a díjon felül további költségek megtérítésére nem
jogosult.
2.2.
Megbízó köteles a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében, a benyújtástól
számított 15 (tizenöt) munkanapon belül megfizetni a jelen Szerződésben meghatározott
megfelelő díjat a Vállalkozónak az OTP Nyrt.-nél vezetett, 11773418-00016122 számú
bankszámlájára.
2.3.
Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg.
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3. A Szerződés hatálya, megszűnése
3.1.A jelen Szerződés 2022. április 11. napján lép hatályba és 2022. október 31. napjával
szűnik meg.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést bármelyik Fél, a másik Félhez
intézett írásbeli nyilatkozatával 30, azaz harminc napos határidővel, indoklás nélkül
felmondhatja.
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik Fél, a másik Félhez intézett
és indoklással ellátott írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a
másik Fél a jelen Szerződésből, illetve a rá vonatkozó törvényi rendelkezésekből eredő
kötelezettségét súlyosan, jelentős mértékben megszegi.
4. Megbízó utasítási joga
4.1. Megbízó a jelen Szerződés keretén belül nem jogosult a Vállalkozót olyan tevékenység
ellátásával megbízni, amely jogszabályba vagy etikai, illetve szakmai előírásokba ütközik.
4.2. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles
Megbízót erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó az utasításához e figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.
4.3. A Megbízó kívánságára - szükség esetén enélkül is - a Vállalkozó a tevékenységéről
köteles a Megbízót tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé,
vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
5. Titoktartás
5.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokról harmadik fél
számára felvilágosítást - az érintettek hozzájárulása nélkül - nem adhatnak.
5.2. A bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség jelen Szerződés megszűnését követően
további 2, azaz kettő éven keresztül terheli a Feleket. Amennyiben bármelyik Fél a
titoktartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy köteles a másik Félnél felmerülő, a
titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő és bizonyítható károkat korlátlanul megtéríteni.
5.3. Az információk nem minősülnek bizalmasnak akkor, ha azok köztudomásúak és a
nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a
bizalmas információk bármelyik Fél által történő jogosulatlan kiadásából származnak.
6. Záró rendelkezések
6.1. A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A
Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatólagos módon tett
rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen Szerződés nem

tartalmaz. Ha a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
6.2. Felek a jelen Szerződés szerint végzett feladatok teljesítése során kötelesek
együttműködni, és a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás
rendelkezésére bocsátani.
6.3. Egyik Fél sem felelős jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a
mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza. Vis major esetén a teljesítésre
képtelen Fél írásban értesíti a másik Felet a vis majort okozó eseményről és a Felek kötelesek
megtenni mindent a vis major okának mielőbbi elhárítása érdekében.
6.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályban levő Polgári
Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Rétság, 2022. április ……

……………………………………..
Mezőfi Zoltán
Megbízó

Pénzügyi ellenjegyzés:
2022. április 06.

Béke Viktória
Vállalkozó

Jegyzőkönyv
Készült: 2022. április 6-án, a Vis-major Munkacsoport ülésén.
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester
Varga Dávid Géza PVB elnök
Fodor Rita a jegyzőhelyettes
Tárgy:
1./ A temetőben a ravatalozó és az urnafalak előtti területre vonatkozó, kiegészítő
munkálatokra érkezett műszaki megoldás és a javasolt költségbecslés megbeszélése
A 2022. március 30-i PVB ülésén Jávorka János alpolgármester ismertette a temető felújítási
munkálatok kiegészítésére érkezett műszaki megoldási javaslatot és a becsült
költségbecslést. A kiegészítő munkálatok elvégzése szükséges, így lesz teljes a ravatalozó
előtti, valamint a régi és új urnafal előtti terület egységes szerkezetben történő kivitelezése a
Green Goes Kft. által megadott javaslatok szerint.
A feladat értelmezése érdekében helyszíni bejárás történt 2022. március 31-n. Jelen voltak:
Szántó Csaba a Green Goes Kft. tulajdonosa szakmérnökei, Juhász Attila és Petróné Farkas
Judit, Espár Zsolt műszaki ellenőr, Hegedűs Ferenc képviselő és Jávorka János
alpolgármester.
Jávorka János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kiegészítő munkák megoldásával Márkus
Pál közbeszerzési szakértő is egyetért a "de minimis" kiegészítő megállapodás közbe
iktatásával. A megoldási javaslattal a jelenlévők egyetértettek. Jávorka János alpolgármester
javasolja a Vis-major Munkacsoportnak, hogy értsen egyet a javaslattal, mert ezáltal
gyakorlatilag kezdődhet a munka, ezzel időt nyernénk a kivitelezéssel. A szükséges
dokumentációt elkészítjük, amelyet a Képviselő-testület elfogadhat. Ezzel a javaslattal is
egyetértettek a bejáráson résztvevők.
A Green Goes Kft. műszaki javaslata és költségbecslése mellékelve.
A Vis-major munkacsoport egyetért és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
temetőben a ravatalozó, valamint az urnafalak előtti területnek a rendezésére vonatkozó
műszaki megoldási javaslatot és annak becsült költségvetését.
A vállalkozó megküldte költségbecslését, rövid műszaki leírását, valamint a
szerződéstervezetet.
A Munkacsoport javasolja, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a Green Goes Kft-vel
megkötésre kerüljön a melléklet szerződés.
A 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani
szükséges.
2./ Komposztálóbeszerzésre kötendő szerződés jóváhagyása
A 2022. március 30-i Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a GARDINO Kft. árajánlata
komposztáló edények beszerzésére. A Képviselő-testület a mielőbbi lakossági igénylések
kielégítése érdekében felhatalmazta a vis major munkacsoportot a szerződéstervezet
jóváhagyására.
A szerződéstervezet megérkezett, az árajánlattal, illetve az előzetesen közölt feltételekkel
megegyezik.
A munkacsoport a szerződés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

3./ Béke Viktóriával kötendő szerződés
Béke Viktória megküldte szerződéstervezetét, melynek soron kívüli aláírását indokoltnak
látjuk, tekintettel arra, hogy a város, így különösen a Zöldváros projekt keretében kialakított
kertrészeket elárasztotta a gaz.
A vis major munkacsoport az alábbi feltételeket kéri a szerződésben rögzíteni:
- A vállalkozó a munkákat a polgármester írásbeli megrendelésére végzi el. Az
elvégzett munkákról vállalkozó teljesítésigazolási kérelmet nyújt be.
- A vállalkozó legalább 11 alkalommal végzi el a gyommentesítést, fűnyírást. Indokolt
esetben végzi el a gyepfelülvetést és a permetezést.
- A vállalkozó évente két alkalommal végzi el a metszést.
- A Vállalkozó indokolt esetben a polgármester írásbeli megkeresésére beiktatja az
„extra” locsolónapot.
- A polgármester 2022. április 11-től 2022. október 31-ig maximum 3.000.000 Ft
értékben rendelhet meg munkavégzést.
A Munkacsoport javasolja, a jegyzőkönyv mellékletét képező, a fenti feltételeket tartalmazó
szerződés aláírását.

Kmf

Mezőfi Zoltán
polgármester

Varga Dávid Géza
PVB elnök

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

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
Bicaj Parádé Rétság 2022. - Megállapodás

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 5‐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!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati támogatást nyert az elmúlt évben 1.000.000
Ft-os összegben. A támogatás 400.000 Ft erejéig fedezetet biztosított kordonok beszerzésére és
600.000 Ft erejéig pedig rendezvény megtartására.
Zenés, táncos rendezvényeket, színházi és közismereti programokat bőséggel szervez a Városi Művelődési Központ és Könyvtár. A pályázati forrásból igyekeztük megcélozni az ifjabb korosztályt, kicsiket
és kamaszokat. Az RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület vállalta két alkalommal Bicaj Parádé
megszervezését. A rendezvényhez azonban ki kellett várni a kedvező időjárást.
A pénzügyi elszámoláshoz szükséges bankbizonylat bemutatása, ezért javaslom a 100 % előleg kifizetését.
A szolgáltatásra szerződést kell kötni. Az előkészített szerződést az előterjesztéshez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 27.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

1 oldal a 2 oldalból

3.) Jogszabályi háttér
.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§(3) bekezdés-i pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.”

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bicaj Parádé Rétság 2022. rendezvényre szóló megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, az RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesülettel kötendő szerződést visszamenőleges hatállyal jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A rendezvény fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

Határidő: 2022. május 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Megállapodás
Bicaj Parádé Rétság 2022.
Az alábbi szerződés létrejött:
Cégnév: Rétság Város Önkormányzata
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester
Képviselő telefonszáma: 35/550-100
mint Megbízó, valamint
RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület
2651 Rétság, Nógrádi u 24.
Adószám:18731284112,
mint Megbízott között.
A Megbízó a mai napon megbízza Megbízottat, a Megbízott pedig vállalja a Bicaj Parádé
Rétság 2022. nevű rendezvény megszervezését és lebonyolítását.
A rendezvény az alábbi elemeket tartalmazza:
-

biciklis felvonulás szervezése gyerekeknek
arcfestés és szórakoztató műsorok
tombola húzás
bicikli kiállítás
biciklis ügyességi verseny, KRESZ képzés
motoros bemutató
egyéb programok

A rendezvény helyszíne: Rétság, KRESZ park
A rendezvény időpontja: 2022. április 1 – 2022. október 31.
Vállalási ár: 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint, alanyi adómentes számlával.
- A Megbízó a rendezvény ellenértékeként kialkudott összeg előlegét, mely a vállalási ár 100
%-a a szerződés aláírásával egyidejűleg, számla ellenében átutalással fizeti meg. .
- A Megbízó a rendezvényt legkésőbb a szerződésben jelölt időpont előtt 30 nappal mondhatja
le. Amennyiben a lemondás később történik, úgy a Megbízó a rendezvény ellenértékének 30
%-át a Megbízottnak készpénzben kifizeti. Amennyiben a rendezvény a Megbízott önhibáján
kívül nem jön létre /pl. rossz időjárás/, akkor a rendezvény egy későbbi időpontban kerül
megrendezésre, lehetőség szerint 1 héttel később.
- A Megbízó a rendezvény megtartására kigjelölt helyszínt gondozott, tiszta állapotban adja át
a rendezvény előtt.
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- A Megbízott a rendezvény megtartására megjelölt helyszínt gondozott, tiszta állapotban adja
vissza a rendezvény befejeztével.
- A Megbízó az esetlegesen a nézők hibájából bekövetkezett balesetért felelősséget nem
vállal.
Jelen szerződésben nem rögzített esetleges vitás kérdésekben a PTK megfelelő paragrafusai
az irányadók. A fenti szerződést felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírásukkal megerősítik
Rétság, 2022.04.01.
………………………..

…………………………

Megbízó

Megbízott
Jobbágyi Péter – RRT SE
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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: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes
Együttműködési megállapodás jóváhagyása (KSH)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Előkészítés alatt van a népszámlálás. A Központi Statisztikai Hivatal megküldte az együttműködésre
vonatkozó megállapodást, melynek a jóváhagyását kérem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

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

3.) Jogszabályi háttér
.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi népszámlálásra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Fodor Rita Mária jegyzőhelyettest a megállapodás aláírására.
1 oldal a 2 oldalból

A Képviselő-testület a népszámlálási munkák 2.758.758 Ft-os fedezetét többlettámogatás terhére biztosítja. A pótelőirányzatok átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022.
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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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
Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 05-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A február havi ülésen elfogadásra kerültek a sport és civil szervezetek 2022. évi önkormányzati
támogatásának feltételei.
A testületi döntést követően a pályázati felhívások elkészültek, melyekre az idén rendkívül kevés kérelem érkezett.
A beérkezett pályázatokról összegző kimutatás készült, melyet szintén az előterjesztéshez csatolok.
Egy rendhagyó kérelem érkezett. Rétságon évek óta – 2008. évtől – Mészáros Csaba rendez
egy zenés nyári programot. A rendezvény látogatottsága igen magas. Javaslom, hogy a rendezvény költségeiből 150.000 Ft-ot vállaljon át az önkormányzat. Mészáros Csaba tájékoztatása alapján a hangtechnikát biztosító vállalkozás és zenekar is tud az önkormányzat részére
számlát adni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 27.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2022. évi pályázati felhívások

1 oldal a 6 oldalból

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló
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
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. (V.05.) számú határozata
-

2 db határozat lesz -

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2022. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 1.000 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a
………………………………… részére kirándulások céljára ………….. Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. (V.05.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2022. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.500 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a
……………………….. részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére - ……… Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

III.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. (V.05.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2022. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 600 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a
……………………….. részére, a 2022. évi - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére ……….. Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
IV
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. (V.05.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mészáros Csaba rendezvénytámogatás kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Mészáros Csaba által szervezett, immár hagyományos
Rock est rendezvény hangtechnikai biztosítását, zenekari költséget maximum 150.000 Ft-ig
biztosít.
A Képviselő-testület felkéri Mészáros Csaba rétsági lakost a közreműködők és az önkormányzat közötti koordinálási feladatok elvégzésére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester –
és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiakban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..)
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkormányzati támogatást biztosít.
A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása:
…………………...
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
- ………………………………….
- ………………………………….

………….. Ft
………….. Ft

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

3.)
A
támogatást
a
Polgármesteri
Hivatal
a
Támogatottnak
az
……………………………………. vezetett …………..-……………..-……………. számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával 2020.
január 31. napig kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve,
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza
(www.retsag.hu);
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
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- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.
Rétság, 2022. ………………………………………

Mezőfi Zoltán
polgármester

…………………….
Támogatott

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

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

Név
Papíalap
Nyugdíjas klubbok pályázati
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Hunyadi János Nyugdíjas Klub
Összes támogatási igény
Rendelkezésre álló keret

Adatlap
Elektronikus

Igényelt
támogatás
Melléklet
Papíalap
Elektronikus
(Ft)

Helyi tagok
száma
(fő)

1 rétsági lakosra
jutó támogatás
Ft/fő

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben

határidőben
határidőben

500 000
500 000
1 000 000
1 000 000

100
68

5 000
7 353

határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
nem érkezett

1 000 000
550 000
0
1 550 000
4 200 000

145
10
23

6 897
55 000
0

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

határidőben
határidőben
határidőben
határidőben

100 000
600 000
0
0
700 000
600 000

145
99

690
6 061

Sprt támogatási pályázatok
Rétsági Árpád Egylet
RRt Szabadidő és Motorsport Egyesület
Rétsági Judo Club
Összes támogatási igény
Rendelkezésre álló keret
Civil szervezetek támogatása
Rétsági Árpád Egylet
Kereplő Néptánc Egyesület
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Összes támogatási igény
Rendelkezésre álló keret

Nem civil szervezet kérelme
Mészáros Csaba

Nyári rendezvény ‐

150 000

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
VMKK 85/2022.

Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes
Előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház – A tanú
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. május 05-i Kt ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár ebben az évben is együttműködik a Körúti Színházzal. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a bérletes előadást szüneteltetjük, de a
megszokott három előadást lehetőség szerint megtartjuk.
Az soron következő előadás időpontja 2022. május 12. csütörtök 19.00 óra; címe: A tanú.
A rendezvény pénzügyi konstrukcióját az előző évadok szerint tervezzük: Az előadás költsége
az értékesített belépőjegyek ára, melyből a szerződésben foglaltak szerint százalékos arányban
részesül az intézmény.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni, valamint a
mellékelt Megállapodást jóváhagyni szíveskedjenek.

Rétság, 2022. április 19.

--------------------------------Simon Katalin int.vez.

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

1 oldal a 2 oldalból

Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház – A tanú

2022.04.28 -i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022. (V.05.) KT. HATÁROZATA
Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. május 12-i Körúti Színház által bemutatásra kerülő „A tanú” c.
előadással kapcsolatban, azzal egyet ért.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza
Simon Katalint a szerződés aláírására.
Határidő: 2022. május 10.
Felelős: Simon Katalin int.vez.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyző helyettes
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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
VMKK 84/2022.

Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes
Előterjesztő: Simon Katalin
Gyermeknapi szerződéskötések jóváhagyása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. május 05-i Kt. ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár az elfogadott rendezvénytervének megfelelően 2022.
május 29-én, vasárnap rendezi meg a Városi Gyermeknapot.
A rendezvény helyszínéül idén a KRESZ-parkot választottuk. Itt a kellemes környezet mellett
rendelkezésre áll megfelelő áramvételi lehetőség, felépíthető az intézmény saját mobil színpada. A hatályos jogszabályok alapján biztonsági dokumentáció készíttetésére és orvosi ügyelet
jelenlétére szükség van. A fellépőket igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy mindegyik fellépő más
jellegű műsorral érkezik, egy színes program várja majd a gyerekeket, felnőtteket.
Programterv:
13.00 órától – Ugrálóvár, lufihajtogató bohó, arcfestés
14.00 órától - A stand up comedy bűvészműsor
15.00 órától – Lóci Színpad: Barátok a nagyvilágból – bábelőadás
18.00 órától – Bergengóc Zenegóc – gyerekkoncert
Közben kézműves foglalkozások, különböző mozgásos és ügyességi játékok, bemutatók, a
helyszín adottságait kihasználva KRESZ-vetélkedő, aszfaltrajzverseny stb.
A rendezvény megvalósításához szükséges alábbi szerződéseket mellékelten csatoljuk:
1.
2.
3.
4.
5.

Katamama 66 Kft (ugrálóvár)
ComMedias Egyesület (bűvész)
Lázár Attila (Lóci Színpad)
SUMI ’97 Bt (Bergengóc Zenegóc)
Juhász Zsolt e.v. (biztonsági dokumentáció, egészségügyi szolgáltatás)
Összesen:

120.000 Ft + áfa
130.000 Ft (AAM)
60.000 Ft (AAM)
225.000 Ft + áfa
100.000 Ft (AAM)
670.000 Ft + áfa

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szerződéseket, megállapodásokat jóváhagyni szíveskedjenek, valamint a rendezvény megvalósításához szükséges fedezetet a 2022.
évi költségvetési tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek.
Rétság, 2022. április 19.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
1 oldal a 2 oldalból

Gyermeknapi szerződéskötések jóváhagyása

2022.04.28 -i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022. (V. 05.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Gyermeknapi szerződéskötések jóváhagyása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. május 29-én megrendezésre kerülő Városi Gyermeknap rendezvénnyel kapcsolatosan megkötendő szerződések jóváhagyásáról.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező alábbi szerződéstervezeteket jóváhagyja:
1. Megbízási szerződés a Katamama 66 Kft.-vel 120.000 Ft + 32.400 Ft Áfa, összesen
152.400 Ft összegben,
2. Megbízási szerződés a ComMedias Egyesülettel 130.000 Ft (AAM) összegben,
3. Szerződés Lázár Attila kisadózóval 60.000 Ft (AAM) összegben,
4. Szerződés a SUMI’97 Kulturális Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 225.000 Ft + 60.750 Ft
Áfa, összesen 285.750 Ft összegben,
5. Megbízási szerződés Juhász Zsolt e.v.-val 100.000 Ft (AMM) összegben.
A Képviselő-testület a fenti szerződések teljesítéséhez szükséges bruttó 728.150 Ft összeget a
2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza Simon Katalin intézményvezetőt a fentiekben felsorolt szerződések aláírására.
Határidő: 2022. ………………..
Felelős: Simon Katalin int.vez.
Záradék:
Javaslom tulajdonosi hozzájárulás adását az önkormányzati tulajdonú 145 hrsz-ú kivett
beépítetlen terület, KRESZ park használatához.
Fodor Rita Mária
jegyző helyettes
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., adószám:
15453260-1-12, képviseli: Simon Katalin intézményvezető, mint Megbízó,
másrészről: ComMedias Egyesület 9800 Vasvár, Dr. Tretter L. u. 1/b., adószám: 18894116-1-18, képviseli: Szép
Bence elnök, továbbiakban: mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1./ A szerződés tárgya: A Megbízó nevében megbízom a Megbízottat, hogy korábbi megállapodásunk értelmében a
Megbízó rendezvényén szórakoztató műsort szolgáltasson (kb. 45 perc).
Helyszín: Rétság, KRESZ-Park (szabadtér)
Időpont: 2022. 05.29. 14.00
A rendezvény kapcsolattartójának neve és mobiltelefon száma: Szép Bence 06202099799
Megbízó részéről: Simon Katalin 06301654430
2./ Megbízott elvállalja az 1./ pontban foglalt előadások megtartását, amelyért a megbízottat megillető
kedvezményes előadói díj: 130,000,- Ft, amelyről a Megbízott számlát küld Megbízónak. Megbízó a teljesítés után, a
helyszínen készpénzben kifizeti a tiszteletdíjat, amely magába foglalja az utazási költséget. Ezen felül nincs más fizetési
kötelezettség a produkciót illetően a Megbízott felé.
3./ Megbízott köteles az elvállalt előadást Megrendelővel történt megállapodás szerint végezni, de a jelen szerződés
aláírásakor érvényes jogszabályok betartása mellett teljesíteni. Megbízott fenntartja a jogot, hogy vis major esetén az
előadást jogkövetkezmény nélkül lemondhatja. A felek a produkció megtartásától 30 nappal a rendezvény időpontja előtt
jogkövetkezmény nélkül elállhatnak. A rendezvényt megelőző 15-30 napok közötti elállás esetén az elálló fél a bruttó fellépti díj 80-%át fizeti meg meghiúsulási kötbérként. A rendezvény megelőző 15 napban, illetve a rendezvény napján történő lemondás esetén az elálló
fél a teljes bruttó előadói díjat fizeti meg meghiúsulási kötbérként. Vis major esetén, ha nem kerül sor a műsor megtartására,
megbízott köteles a felek által írásban egyeztetett új időpontban megtartania előadását.
4./ Amennyiben a Megbízott a szerződésben meghatározott kezdési időben, előadásra készen megjelent a rendezvény
helyszínén, de a szerződésben szereplő kezdési időponttól számított 30 percen belül előadását önhibáján kívül
(például a színpadi program csúszása, nem megfelelő technikai feltételek stb.) nem tudta elkezdeni, teljes egészében
megilleti őt a fellépti díj, anélkül, hogy köteles lenne produkcióját megtartani. Megbízó a Megbízott részére öltözőt és
igény esetén frissítőt (üdítőt, kávét) biztosít. Az interaktív produkcióhoz a technikai feltételeket (a közönség által jól
látható színpad, kitűnő hangosítás) Megbízó biztosítja.
5./ Megbízott előadó nem köteles műsorát megtartani, amennyiben a közönség soraiban őt inzultáló, ittas, vagy
provokatív emberek zavarják meg az előadását. Ebben az esetben a Megrendelő biztonsági személyzete köteles a
fellépés helyszínéről elvezetni a műsort megzavaró egyént/egyéneket. Amennyiben erről Megrendelő nem
gondoskodik, fellépő a műsorát félbeszakíthatja, ebben az esetben Megrendelő a szerződésben foglalt teljes összeget
köteles kifizetni!
6./ Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére jogosultak. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél
közös megegyezésével történhet.
7./ Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérlik egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni,
ennek eredménytelensége esetére kikötik a Szombathelyi Törvényszék illetékességét.
Vasvár, 2022. 04. 05.

……………………………………
Megbízó

………………………………………
Megbízott

SUMI’97

Kulturális Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

1046 Budapest Hajló utca. 46.
Telefon./fax: +36-1-230-2585 Mobil: +36-30-900-5245
Web: www.sumi97.hu e-mail: sumi97@sumi97.hu

SZERZŐDÉS
amely létrejött a SUMI ’97 Bt. /székhelye: 1046 Budapest Hajló u. 46.,
Adószáma: 28688091-2-41
Cégjegyzékszám: 01 06 612914,
Számlaszám: 57800143-10017447-00000000
Képviseli: Schumeth István beltag/ mint Szolgáltató
valamint a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26. Tel.: 35/350-785
Adószáma: 15453260-1-12
Képviseli: Simon Katalin
mint Megrendelő – együttesen: Felek – között, az alábbi feltételekkel.
1./ Szerződés tárgya:
Szolgáltató vállalja, hogy a Bergengóc Zenegóc Társulat „Zenebona Vásár Bergengóciában”
című 60 perces gyermekműsort szolgáltat az alábbi helyszínen és időpontban.
2./ Helyszín: Rétság, KRESZ-Park (szabadtér)
3./ Időpont: 2022. május 29. 18:00 óra
4./ Szolgáltatási díj : 225.000.-Ft +áfa27%(60.750.-) = 285.750.5./ Technikai igények: a helyszínnek megfelelő hangosítás, a mellékelt rider szerint
6./ Megrendelő vállalja:
hogy, a szolgáltatás teljesítése után a 4./ pontban meghatározott szolgáltatási díj összegét
megfelelően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételét követő 8 banki munkanapon belül a
Szolgáltató
57800143-10017447-00000000 számú számlájára átutalja.
A Megrendelő vállalja továbbá, hogy gondoskodik a zenei szolgáltatás biztonsági feltételeiről,
behajtási engedélyről, parkolóról, zenekari öltözőről.
7./ A szerződés időtartama és felmondása, szerződésszegés:
7./a. Jelen szerződés az aláírása napjától a szolgáltatások teljesítéséig marad hatályban.
7./b. A rendezvény előtti 60 napon belül a szerződés egyik fél részéről sem mondható fel.
7./c. Amennyiben az egyik fél részéről a szerződés 60 napon belül kerül lemondásra, a másik felet
kártérítés illeti, mely összeg a 4. pontban szereplő szolgáltatási díj 50%-a.
7./d. Amennyiben az egyik fél részéről a szerződés 30 napon belül kerül lemondásra, a másik felet
kártérítés illeti, mely összeg a 4. pontban szereplő szolgáltatási díj 75%-a.

7./e. A rendezvény napján történő lemondás esetén, a 4. pontban szereplő
szolgáltatási díj kerül kifizetésre.
7./f. Kártérítés nem követelhető vis maior kategóriába tartozó lemondás esetén, ezt hivatalosan
igazolni kell.
7./g. Amennyiben az 1./ pont szerinti zenekar valamely tagjának orvos által igazolt betegsége miatt a
zenekar jelen Szerződés szerinti időpontban és helyen történő fellépése nem lehetséges, a
Szolgáltató – más zenekar biztosításával – ez esetben is vállalja a Szerződésben foglalt időpontban
és helyszínen az eredeti műsorral egyező színvonalon történő zenei szolgáltatás megtartását.
Amennyiben ezen kötelezettségének Szolgáltató nem tesz eleget és ezáltal a teljesítés lehetetlenné
válik, úgy a 7./c-d-e pontok lépnek érvénybe.
8. Jelen szerződésben foglaltak a Felek együttes hozzájárulásával módosíthatóak.
10. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó, valamint egyéb rendelkezései az irányadóak.
11. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után cégjegyzési
joggal rendelkező képviselőik útján a mai napon elfogadták és aláírták.

Budapest, 2022. április 10.

Schumeth István
……………………
Szolgáltató részéről
SUMI ’ 97 Bt.
1046 Budapest Hajló u. 46.
Tel./Fax: 06-1-230-2585
Mobil: 06-30-900-5245

……………………..
Megrendelő részéről

SZERZŐDÉS
amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., Adószáma:
15453260-1-12 (összekötő Simon Katalin, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője) mint
Megbízó, és LÁZÁR ATTILA – Lóci Színpad, 3327 Novaj, István út 21., adószáma: 62200374-1-30,
okmányirodai nyilvántartási száma: 02987361, kisadózó, mint Megbízott között az alábbi feltételek mellett:
1) Az előadás címe: Barátok a nagyvilágból (utána bábok technikájának bemutatása, kulisszatitkok)
2) Az előadás időtartama: 55-60 perc (utána +10 perc)
3) Az előadás helyszíne: Rétság Kresz Park, (eső esetén a Művelődési Központban)
4) Az előadás időpontjai: 2022. május 29., vasárnap – 15,15 órakor (érkezés 14h, beállás 14,45h)
5) Az előadás díjaként, a Megbízó összesen 60.000.- Ft-ot, azaz hatvanezer Ft-ot fizet átutalási számla
ellenében, mely összeg áfamentes és az útiköltséget is tartalmazza.
6) Ha az előadás a Megbízó félnek felróható okból nem tartható meg, fizetési kötelezettségének az
alábbiak szerint tartozik eleget tenni :
•

A szerződés az előadás előtt 15 nappal következmény nélkül felbontható. Ha 15 napon belül
kerül sor a szerződés felbontására, a Megbízó a fizetendő összeg 50%-át köteles megtéríteni.
Ha az előadás a Megbízott félnek felróható okból nem tartható meg, fizetési kötelezettségének az alábbiak
szerint tartozik eleget tenni :
• A szerzőzés az előadás előtt 15 nappal következmény nélkül felbontható. Ha 15 napon belül
kerül sor a szerződés felbontására, a Megbízott köteles a Megbízónak a felmerült igazolt
költségek 50%-át megtéríteni.
7) A szerződő felek megállapodnak, hogy minden jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésben kölcsönös
egyeztetés után, egymást pontosan tájékoztatva döntenek. A vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik.
Amennyiben ez nem lehetséges, elfogadják az Egri Járásbíróság illetékességét.
Eger, 2022. április 5.

…………………………………..
megbízó

…………………………………..
megbízott

Megbízási szerződés
Amely létrejött
egyrészről a
Név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Adószáma: 15453260-1-12
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. Magyarország
Bankszámla szám: 11741031-15453260
képviselő: Simon Katalin intézményvezető
mint megbízó (továbbiakban Megbízó)
másrészről pedig:
Név: Katamama 66 Kft
Székhely: 2523 Sárisáp Diófa u 22.
Adószáma: 24745310-2-11
Pénzforgalmi szolgáltató: Duna Takarék ZRT.
Bankszámla szám: 58600434-11223016
Képviselő: Borbély György
mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízó a következő feladattal bízza meg a Megbízottat:
•

Gyermeknap rendezvény alkalmából a II. számú csomagot – Óriás légvár, kicsi légvár,
lufihajtogatót – biztosít 2022. május 29-én 13.00-18.00 óráig.

2. A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízó által meghatározott feladatot a
szerződésben foglalt időpontban elvégzi.
4. A rendezvény helyszínét a Megbízó biztosítja.
•

Helyszín: Rétság, KRESZ-park (szabadtér)

5. A felek megállapodnak, hogy a Megbízottat az 1. pontban rögzített feladatok elvégzéséért
120.000, - Ft + 27 % áfa, azaz, Százhúszezer forint + 27 % áfa előadói költség illeti meg. A
Megbízott további kifizetéseket – költség, kiadás, vagy más jogcímeken – a Megbízótól nem
igényelhet.
6. A Megbízó a megbízási díj ellenértékét a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlán
szereplő fizetési határidőig teljesíti a jelen szerződésben feltüntetett megbízotti fizetési számla
számra. A megbízási díj ellentételezése a megbízás teljesítését követően történik. A kifizetés
módja: banki átutalás.
7. A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak,
melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt
egymással haladéktalanul közölni. A megbízási szerződésben feltüntetett feladat teljesítésének
igazolására, kapcsolattartásra jogosult: Simon Katalin intézményvezető.
8. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítéshez szükséges eszközöket,
felszereléseket a Megbízott biztosítja, azok használatával kapcsolatos költségek a Megbízottat
terhelik.
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9. A Megbízó a feladatok ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat
tájékoztatni köteles. A Megbízott köteles feladatát a Megbízó utasításainak megfelelően ellátni,
az utasítás szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót felvilágosítani. A
felvilágosítás elmaradásából eredő kárért a Megbízó felelős.
10. A Megbízott a megbízással kapcsolatos kötelezettségét a legnagyobb körültekintéssel és
gondossággal, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a legmagasabb szakmai
színvonalon teljesíti. A Megbízott legfeljebb a teljes megbízási díj 20%-ának megfelelő
pénzösszeg – mint kötbér – megfizetésre vállal kötelezettséget, ha olyan okból, amelyért felelős,
nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.
11. Felek megállapodnak abban, hogy a rendezvényt a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatos
minden szükséges óvintézkedés betartásával bonyolítják le, a fertőződés elkerülése érdekében.
A szabályokat az adott napon hatályos előírásoknak megfelelően veszik figyelembe.
12. A Megbízott szavatolja, hogy az általa létrehozott előadás mások szerzői vagy egyéb jogait nem
sérti.
13. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy az előadáson készült képmás felvételeket a nyilvánosság
biztosítása érdekében a Megbízó hivatalos oldalain, valamint a helyi újságban, illetve a
pályázattal összefüggő egyéb helyeken közzé tegye.
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A felek jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – helybenhagyólag, cégszerűen írják alá.
Rétság, 2022. ………………

…………………………….
Megbízó

……………………………….
Megbízott
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Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről
Név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Adószáma: 15453260-1-12
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. Magyarország
Bankszámla szám: 11741031-15453260
képviselő: Simon Katalin intézményvezető
mint megbízó (továbbiakban Megbízó)

mint Megbízó,
másrészről
neve: Juhász Zsolt Ev. 56255849
székhelye: 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 35.
képviseli: Juhász Zsolt
adószáma: 57611558-1-32
bankszámlaszáma: 11773418-00396084
e-mail: jzsolt9326@gmail.com
telefon: 06/20-622-1379
mint Megbízott
(Megbízó és Megbízott együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett „Gyereknap 2022.05.29.”
elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan a: 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet jogszabály
szerinti a céljának megfelelő biztonsági dokumentáció teljes körű elkészítése, illetve a
rendezvényen való egészségügyi szolgáltatás biztosítása.
2. A Megbízott feladatai
A Megbízó megbízza a Megbízottat a rendezvény biztonsági dokumentációjának
elkészítésével: (Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv, Biztonsági Terv, Biztonsági terv
melléklete, Rendezvény bejelentő lap) továbbá a megbízott részt vesz a jogszabályban foglalt
engedélyeztetési/ vagy bejelentési eljárás lefolytatásának teljes egészében. (30 vagy 10 nap)
A megbízott a rendezvényhez szükséges további engedélyek, és nyilatkozatok előkészítésében
is segítését nyúlt a megbízónak
A megbízott a megbízó rendelkezésére áll a rendezvény napján – és felelőséget vállal az
elkészített dokumentációkban foglaltak betartása esetén.
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3. Szerződés hatálya
A szerződés mindkét fél általi aláírást követően lép hatályba.
4. Teljesítési határidő
Megbízott a jelen megbízási szerződésben szereplő feladatokat 2022.05.29. teljesíti.
5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott
feladatok elvégzéséért Megbízottat összesen az alábbi összegű megbízási díj illeti meg:

5.1.

Összesen 100.000,- Ft + NAA ,-Ft Áfa, = 100.000,-Ft azaz Százezer forint
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti megbízási díj tartalmazza
Megbízott valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a
fentieken kívül egyéb térítési igénye a megbízottnak Megbízó felé nincsen.

5.2.

A megbízó a megbízottnak előleget nem biztosít.

5.3.

A megbízott a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítését követően jogosult
számla benyújtására az 1. pontban meghatározott rendezvény megvalósítása után 15
napon belül.

5.4.

A Megbízó vállalja, hogy a kibocsátott, és leigazolt számla ellenértékét 8 napon belül
kifizeti a Megbízott részére a OTP Banknál vezetett 11773418-00396084 számú
számlájára.

5.5.

6. Kommunikáció, képviselet
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során
együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről,
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

6.1.

6.2. Képviselők:
Megbízott részéről: Simon Katalin (intézményvezető)
e-mail: vmkk.retsag.vezeto@gmail.com
tel: 06/70-601-7167
Megbízó részéről: Juhász Zsolt
e-mail: jzsolt9326@gmail.com
tel: 06/20-622-1379
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Megbízott
köteles Megbízó rendelkezésére állni, és Megbízott által határidőben Megbízó részére
jelen szerződéshez kapcsolódóan szakmai támogatást nyújtani.

6.3.
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Megbízott esetében beálló minden változásról, annak bekövetkezésétől számított
3 napon belül a megbízó köteles Megbízottat írásban vagy elektronikusan értesíteni.

6.4.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó köteles a Megbízás ellátásához
szükséges összes információt Megbízott rendelkezésére bocsátani, amelyek helyességéért
és időben történő továbbításáért Megbízó tartozik felelősséggel.

6.5.

7. Egyéb rendelkezések
Megbízott 30 napot meghaladó késedelme esetén Megbízó jogosult jelen szerződéstől
egyoldalúan elállni.

7.1.

Felek megállapodnak, hogy ha a Megbízott fizetőképességében, pénzügyi helyzetében
olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a
Megbízó jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben Megbízott fizetőképességében
lényeges változás következik be, köteles a Megbízót a körülmény bekövetkezésétől
számított 8 napon belül írásban értesíteni.

7.2.

A Megbízó jogosult a szerződéstől továbbá elállni, különösen, ha a Megbízott
szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. Például nem tartja be a biztonsági tervben
foglaltakat.

7.3.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megszűnése, vagy
ellehetetlenülése a Megbízónak felróható okból következik be, úgy Megbízottat megilleti
a megbízási díjnak az elvégzett feladatokért járó arányos része, valamint az
ellehetetlenülés napjától a szerződés teljesítéséig elmaradt munka ellenértékének
egynegyed része.

7.4.

Megbízottnak és Megbízónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden,
a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

7.5.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint
a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik.
Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását
jogszabály nem teszi lehetővé. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy nem
korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik.

7.6.

Megbízott a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen
szerződésszegésért vagy kárért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint felel. A
jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadók.

7.7.
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A szerződő felek a jelen megbízási szerződéssel kapcsolatos bárminemű esetleges
jogvitájuk elbírálása végett értékhatártól függően alávetik magukat a Megbízó székhelye
szerinti Törvényszék illetékességének.

7.8.

Megbízott kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek
minősül.

7.9.

A fenti feltételeket és összeget mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja, a szerződést
három (3) példányban aláírja.

Kelt: Rétság, 2022. április 19.

………………………………………………..
<Simon Katalin>
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Megbízó

……………………………………………
<Juhász Zsolt>
Megbízott
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
VMKK 87/2022.

Előterjesztést készítette, előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötések jóváhagyása –Természet Kincsei 5.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. május 05-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében természettudományi előadássorozatunk ötödik állomásaként olyan előadást tervezünk, ahol a környezetünkben, kertünkben fellelhető növények ápolása, gondozása, ültetése lesz a téma.
A résztvevők választ kapnak a mindennapokban felmerülő kérdéseikre, tanácsokkal ellátva, élményekkel gazdagodva térnek haza.
Az előadás megtartására Posnyák Klára (Növényvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Pécel, Szondy utca 53.) okleveles kertészmérnököt kértük fel.
Programterv:
2022. május 26-án, 17.00 órától a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében kezdődik a program „Dísznövények és díszcserjék gondozása, metszése közérthetően” címmel, majd ezek gyakorlati bemutatása a szabadban.
A megbízás teljes költsége 70.000 Ft, azaz Hetvenezer forint AAM.
A Természet Kincsei előadássorozat a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi programtervezetében szerepel, a megvalósításához szükséges anyagi forrás az intézmény 2022.
évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2022. április 20.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
1 oldal a 2 oldalból

Szerződéskötések jóváhagyása: Természet Kincsei 5.

2022.05.03.-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§(3) bekezdés-i pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022. (V.05.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Szerződéskötés jóváhagyása: Természet Kincsei 5.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. május 26.án 17.00 órától sorra kerülő - Természet Kincsei 5.
előadássorozat „Dísznövények és díszcserjék gondozása, metszése közérthetően” előadással kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést a:
Növényvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 70.000 Ft összegben
- jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződés aláírására.

Határidő: 2022. …………….
Felelős: Simon Katalin int.vez.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyző helyettes
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VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS
KÖNYVTÁR

Tárgy: Szolgáltatási szerződés

2651 Rétsá g, Rákóczi út 26. Pf. 24.
Művelődési Központ: 35 /350 -785
Igazgató: 3 5/55 0-16 4, Könyvtár: 35 /550-163

Ügyiratszám: 88/2022.
Ügyintéző: Simon Katalin
Adószám: 15453260-1-12
Számlaszám: 11741031-15453260
E-mail: muvkozpont@retsag.hu; konyvtar@retsag.hu

Szolgáltatási szerződés
Amely létrejött a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2651. Rétság, Rákóczi út 26.
– mint megrendelő – és
Növényvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Pécel, Szondy utca 53.
Adószám: 21928217-1-13
Kapcsolattartó: Posnyák Klára , email: viragoslany@novenyvilag.hu
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint:
A szolgáltatás megnevezése: előadás „Természet Kincsei előadássorozat keretében
Előadó: Posnyák Klára
Téma. „Dísznövények és díszcserjék gondozása, metszése közérthetően”
A szolgáltatás helye: Városi Művelődési Központ és Könyvtár‐ előadóterem
Időpontja: 2022.05.26-án, 17.00 órától-19.30 óráig.
A szolgáltatás költsége: 70.000 Ft AAM
A szolgáltatás költsége annak teljesítése után 8 nappal kerül kifizetésre egy összegben,
utalással számla ellenében.
Az esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén a szerződő felek új időpontot tűznek ki az
előadás megtartására.
A szolgáltató biztosítja a bemutatáshoz szükséges eszközöket.
Technikai feltételek: A megbízó projektort, asztalt, széket biztosít az előadó számára.

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek.
Rétság, 2022. április 20.
...............................................
megrendelő

..............................................
szolgáltató

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
Tulajdonosi hozzájárulási kérelem (084/16 hrsz)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
A Rét-Ing Kft. megbízásából dolgozó tervező az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez:
„A Rét-Ing Kft megbízásából tervezem tárgyi ingatlanok vízellátó vezetékét. A megbízóm a
két ingatlanon ipari csarnokokat tervez építeni, amelyekhez a vízellátást biztosítani
kell.
A DMRV előzetes nyilatkozata alapján az ingatlanok vízellátásához hálózat bővítés szükséges, amihez vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni.
A tervezés során merült fel, hogy az ipari park felől lehet kiépíteni az új vezetéket, ami viszont érinti a Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező 084/16 hrsz-ú ingatlant is.
Ezen az ingatlanon halad keresztül egy távközlési kábel, valamint nagynyomású földgáz
vezeték is.
A mellékelt térképmásolaton kékkel jelöltem az új vízvezeték elméleti nyomvonalát.
Kérdésem, hogy az önkormányzat hozzá tud-e járulni a térképen berajzolt új vízvezeték megépítéséhez, és milyen feltételekkel?
Kérem segítségét, és mielőbbi válaszát, hogy a terveket el tudjam készíteni.”
A 084/16 hrsz-ú szántó művelési ágú 2.761 m2-es terület az önkormányzat tulajdona 1995.
óta.
A terület az alábbi szolgalmi jogokkal terhelt:
1.) Jog-tény neve: Bányaszolgalmi jog
Név: TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szöveg: 81 m2-re
2.) Jog-tény neve: Optikai kábel vezetékjog
Név: MATÁV RT.
Szöveg: 234 m2-re
3.) Jog-tény neve: Gázvezetéki szolgalmi jog
Név: TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szöveg: 292 m2 területre.
1 oldal a 2 oldalból

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tulajdonosi hozzájárulás
felételeit meghatározni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
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
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 084/16 hrsz-ú ingatlanon vízvezeték
kiépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulási kérelemről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rét Ing Kft. részére a tulajdonosi hozzájárulást a csatolt tervvázlat szerint, az
alábbi feltételekkel megadja:
1……………………………………..
2.
3.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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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
Országos Mentőszolgálat tulajdonosi hozzájárulási kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Több ével ezelőtt döntött a Képviselő-testület arról, hogy területet biztosít az új mentőállomás megépítéséhez a volt laktanyában. A rendelkezésemre álló információ szerint a beruházás közbeszerzésének
előkészítése folyik.
Az Országos Mentőszolgálat kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a kivitelezéshez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér
.

1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 356/62 hrsz-on megvalósuló új Mentőállomás
kivitelezési munkáihoz.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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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
Mészáros András egyedi kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Mészáros András kérelmet nyújtott be a Rákóczi út 49. szám alatt lévő társasház keleti és nyugati oldalán lévő közterület, valamint a Rákóczi út 51. szám alatti társasház előtti, parkoló célra használt közterület megvásárlására. Mészáros András egy ismerősével értékbecslést is készíttetett, a becsült ár
525.000 Ft.
A közterület sajátossága, hogy rendeltetésének megfelelően, bárki használhatja (tehát közhasználatú).
Közterület értékesítésére még nem volt példa városunkban. A közterület lényege pontosan a közhasználat.
A megküldött értékbecslést tájékoztató jellegűnek tekintem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér
.

1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mészáros András egyedi kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem kíván közterületet értékesíteni. A Képviselő-testület a város tulajdonában lévő
közterületeket közhasználatú célra megtartja.

Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Ajánlattevő:

2651, Rétság,
Kontakt:
Cím:
Tel.:
e-mail:

Rákóczi út 49. Társasház
Mészáros András (tulajdonostárs)
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
+36-30-604-6945
andras.meszaros1984@gmail.com

Eladó:

Rétság Önkormányzat
Cím: 2651, Rétság Rákóczi út 20.

1. Ingatlanok:
Az Ajánlattevő vételi ajánlatot tesz a A Rétság belterület 2651, Rétság, Rákóczi út 49. szám alatti
társasház körül az alábbi ábrákon részletezett közterületre.

1 Ábra: általános telekhatár megjelölés térképnézet alapján
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

parkoló

~15 m

~20 m

~20 m
~20 m

~20 m
~23 m

2 Ábra: általános telekhatár megjelölés szabályozási tervlap alapján
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

~15 m

~20 m

~20 m

~10 m

3 Ábra: déli nézet (Orgona köz felől)

~11 m
~2 m

4 Ábra: déli nézet (Orgona köz felől)
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

~15 m
~20 m

~20 m
~2 m

~3 m
5 Ábra: nyugati nézet (Orgona köz felől)

~10 m

~2 m

~20 m

~20 m

6 Ábra: keleti nézet
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

~15 m

~20 m

~20 m

7 Ábra: keleti nézet

8 Ábra: déli nézet (Orgona köz felől)
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

2. Vételi ajánlat:
A ajánlattevő az érintett területet a mellékelt értékbecslés szerinti áron kívánja megvásárárolni az
Önkormányzattól.
1. Teljes keletkezett telekterület (A)
~900 m2
a. Meglévő társasház terület (B):
~240 m2
b. Parkoló terület (C):
~15×20 m = 300 m2
c. Zöldterület (D):
~A-B-C = 360 m2
Az Ajánlattevő, mint közösség a következők szerint kívánja hasznosítani a területet:
1. Meglévő autóbejárók felújítása társasház tulajdonosok részére a nyugati oldalon, valamint a
társasház mellett eddig meglévő beállóhelyek tulajdonosai részére Orgona köz felől.
a. A jelenlegi terméskő bejáró, mely járdaként is funkcionál erőteljesen degradálódott,
valamint helyenként balesetveszélyes (mind gyalogos mind járműközlekedés
szempontjából)
2. Meglévő „szolgáltatóház” melletti parkolóhelyek burkolati felújítása, vízelvezetés építése.
a. A terület jelenlegi állapotában nem alkalmas gépjármű tárolására, mivel a beállók
jelenleg a zöldterületen vannak elhelyezve, mely környezetvédelmi szempontból nem
kielégítő (járműből zöldterületre szivárgás szennyező hatása jelenleg nem
korlátozott semmilyen elvezetéssel)
3. Meglévő zöldterületek kertépítéssel való feljavítása, közösségi területek kialakítása.
a. Meglévő zöldfelületek felújítása, növénytelepítés, közösségi terek kialakítása (padok,
asztalok, tűzhely) az eddigi kialakult zöldterületeken.
b. Rézsűs domboldalon megfelelő vízelvezetés kialakítása a domboldalról érkező
csapadék elvezetésére, mivel az jelenleg a társasház, és annak környezetében
kialakított és használt magán parkolóhelyek felé szivárog, ezzel a társasház
szigetelését, homlokzatát veszélyezteti.

3. Indoklás
Az ajánlattevő (mint közösség) a társasház megépítés során, azt követően, és azóta is saját
költségén végzett kisebb beruházásokat a társasház környezetének rendbentartásáért, illetve
megfelelő lakókörnyezet kialakításáért (fatelepítés, metszés, züldterületek rendbentartása,
csatornatakarítás, stb.).
Az elmúlt időszakban kivitelezett csatornázás kiépítés/felújítás, valamint a 2-es út felőli
parképítés munkálatai során a fentiekben részletezett területeken semmilyen felújítási munkálat
nem történtek, így azon területek vízelvezetési, közterületfejlesztési háttere továbbra is
rendezetlen. Ezáltal a burkolt felületek állaga, a vízelvezetés, illetve a zöldterületek rendbentartása
továbbra is csak a lakóközösség kasszáját terhelik - amely ellen kifogás nem merült fel.
Ajánlattevő ezért kéri az Önkormányzatot, hogy bírálja el pozitívan ezen területek társasház általi
megvételét, így a társasház körüli területeken végzett lakóközösségi munka eredményei a társasház
tulajdonban maradhatnak, és az a lakóközösség érdekeit szolgálják.
A társasházi tulajdonba vonás lefolytatása után a csatolt területek megtartanák eddig kialakult
rendeltetésüket.
A csatolt területek forgalmi értéke igen csekély, mivel a kialakult közterületi szövet egyéb
beépítésre nem alkalmas, így az ajánlati ár alapvetően az Ajánlattevő társasház eddigiekben
kialakult közösségi tereinek saját használatra szánt fejlesztése miatt indokolt.
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

4. Feltételek
1. Ajánlattevő vállalja, hogy az Önkormányzat beleegyezését követően földmérő által kitűzeti
a Rákóczi út 49. társasházhoz hozzácsatolandó zöldterület pontos kontúrját - vázrajzát
(mely nem érinti hátrányosan a környező lakóépületek törvényileg is szabályozott
megközelíthetőségét)
2. Ajánlattevő elkészítteti a szerződést a terület társasházhoz csatolásáról
3. Földhivatali ügyintézés lefolytatása
4. Ajánlattevő nem tervezi teljes kerületen végimenő kerítés telepítését a területen
5. Az esetleges közműhálózatok vezetékeit, csatlakozási pontjait Ajánlattevő saját költségén
áthelyezteti, amennyiben azok telekhatáron belül helyezkednek el, illetve az áthelyezésig
elérhetően tartja azokat minden közműszolgáltató számára.

5. Egyebek
Jelen vételi szándéknyilatkozat elektronkus formában a következő címekre került megküldésre:
1. polgarmester@retsag.hu
2. hivatal@retsag.hu

Budapest, 2022. 03. 25.

…………………………………………………………
Ajánlattevő képviseletében
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TULAJDON JOG PIACI ÉRTÉKBECSLÉSE
Az ingatlan címe:
Magyarország, 2651. Rétság, Rákóczi út 49.
körüli közterület
Hrsz: 134/12 körüli közterület
Típus: Kivett beépített terület
Vizsgált környező terület mérete összesen: kb. 675 m2
Parkoló terület: kb. 300 m2
Zöldterület: kb. 375 m2
Társasház területe: 225 m2

Értékelés kelte: Szeged, 2022. március 18.

Készítette:
Muráti Kamilló

Ingatlanvagyon értékelő
Okl. közgazdász
Névjegyzékszámok: M/1; M/43.
KAM Home Consulting
KAM Home Kft. - K/9/IGSZ.

Értékelési bizonyítvány

Értékelés tárgya: 2651. Rétság, Rákóczi út 49 Hrsz: 134/12 körül található közterület
Megbízó:

Társasház megbízásából, Mészáros András

Megbízás tárgya:

Az terület forgalmi értékének meghatározása.

Megbízás célja:

Tájékoztatás céljából

Értékelés készítője: Muráti Kamilló, Ingatlan értékbecslő M/43.
Helyszíni szemlék időpontjai:

2022. március 16.

Értékelés időpontja:

2022. március 18.

A vonatkozó okmányok, dokumentumok, piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni
bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítom, hogy az „Értékelés tárgya”-ban leírt
ingatlan meghatározott értéke:

-- 525.000 Ft -Azaz Ötszázhuszonötezer forint

Jelen értékelési szakvélemény egésze, részletei illetve semmilyen rá vonatkozó hivatkozás
nem kerülhet be publikált iratba, tájékoztató jelentésbe, és nem lehet nyilvánosságra hozni, az
értékelőnek a megjelenés formáját és tartalmát jóváhagyó írásbeli hozzájárulás nélkül.
Az értékelő a tudomásra jutott adatokat és jelen szakvéleménye tartalmát bizalmasan kezeli,
harmadik fél számára a „Megbízás célja”-ban meghatározottakon kívül nem adja át.
Felelőssége a megbízóval szembeni felelősségre korlátozódik.
Az értékbecslés 60 napig érvényes!
Készült két példányban, magyar nyelven. egy példányban, egy lap eredeti aláírásommal
hitelesítve.
Szeged, 2022. március 18.

Készítette:

Muráti Kamilló

Ingatlanvagyon értékelő
Okl. közgazdász
Névjegyzékszámok:M/1; M/43.
KAM Home Consulting
KAM Home Kft. - K/9/IGSZ.

Általános információk, tényleírás
Az értékbecslés tárgya: 2651. Rétság, Rákóczi út 49 Hrsz: 134/12 körül található közterület
1.1 . Az értékbecslés célja az érték meghatározása tájékoztatás céljából
1.2 . Az értékbecslést az alábbi adatok, információk alapján végeztem:
- helyszíni bejárás, szemle
- ingatlan/megbízó által biztosított adatai
- megrendelőtől és jelenlegi megbízótól kapott információk alapján
1.2.1

A terület az azt körbezárt társasház használatában és kezelésében van,
használati szempontból a társasház területe, tulajdonjogi szempontból azonban
közterület. A vizsgált terület kb 675 nm össz területű, melyből kb 300 nm
parkoló terület, és a fennmaradó rész pedig zöldterület. Rétságon a hasonló
típusú területekre kalkulált nm árak a parkoló tekintetében kb 1.000 Ft/nm áron
számítható, míg a zöldterület kb 500 Ft/nm áron kalkulálható.

Szakvélemény:
Az ingatlan magán tulajdonban van. A megbízó(k) számára készült szakvélemény
pontos és a jelenlegi piaci viszonyokat tükrözi, és nem tartalmazza az esetleges terhek,
egyéb jogok értékét sem pozitív sem negatív értékben. Az értékelés az ingatlan jogilag
független állapotára vonatkozik. Az elemzés során piaci összehasonlító elemzést
végeztem el, mely közel azonos paraméterekkel rendelkező, már értékesített ingatlanok
adatai alapján készült el.

Összehasonlító elemzés:
Közterületi

Ft/nm

Terület mérete (nm)

Összesen

Zöldterület

500 Ft

300 Ft

150 000 Ft

1 000 Ft

375 Ft

375 000 Ft

Parkoló

525 000 Ft

Az ingatlan táblázat alapján meghatározott értéke: 525.000 Ft
Terület értékét befolyásoló tényezők:
-

Valóságban ársasházi kezelésbe tartozik annak ellenére, hogy közterület

-

Közterületi fejlesztések, karbantartás nem történt

-

A társasházi lakókon kívül mások számára nem releváns terület

Az ingatlan terület jelen állapotában lévő összesített, kerekített értéke:

525.000 Ft

Fényképek:

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: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes
Nagy Sándorné kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. május 05‐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!
Nagy Sándorné kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a Mező u. 1. szám alatti ingatlana előtt lévő
2 db diófa kivágása tárgyában.
A helyszíni szemlét követő megállapításaim:
A fák lombkoronái között 4 db vezeték húzódik, melyből 1 biztosan az elektromos vezeték. Tekintettel a
szélsőséges időjárásra a vezetékszakadás lehetséges. A Mező utcai úttest fölé ágak nyúlnak, melyek
egy vihar alkalmával a letört ágak révén az önkormányzati úton közlekedő gépjárművekben kárt okozhatnak.
Hasonló esetben fizettünk már kártérítést.
Nagy Sándorné vállalta a fakivágás költségeit, és 2 db liliomfát tervez a kivágott fák helyére ültetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 25.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

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

3.) Jogszabályi háttér
.

1 oldal a 3 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( V. 05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Sándorné, Rétság, Mező u. 1.
szám alatti lakos fakivágási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Mező u. 1. szám előtt található 2 db veszélyes
diófa kivágásához. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a fapótlás megtörténtjének ellenőrzésére.
Határidő: 2022.
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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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: Bencsok Péter TKB elnöke
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGHOZ ÉRKEZETT KÉRELMEK
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 05-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz 1 kérelem érkezett.
1.) Rétsági Városi Nyugdíjas Klub kérelme
A 2022. március 31-i színházlátogatáshoz kérnek támogatást.
A színházlátogatáson 52 fő vett részt, a belépőjegy ára összesen 182.000 Ft volt.
A színházlátogatásra 182.000 Ft x 70 % = 127.400 Ft támogatás nyújtható.
A TKB javaslattal fordul a Képviselő-testülethez. Az Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy
az osztálykirándulásokra szeretnének önkormányzati támogatást igényelni. Jelenleg évente 5
kérelmet tudnak benyújtani, kérelmenként maximum 150.000 Ft összeg erejéig. Kezdeményezzük, hogy a TKB 3.000.000 Ft-os kerete legyen lecsökkentve 750.000 Ft-tal (erre az összegre
lenne jogosult az Iskola Alapítványa), és az összeg kerüljön átcsoportosításra a Civil szervezetek programtámogatására. A 750.000 Ft átutalásra kerülne az iskolai alapítvány részére. Felhasználási célként továbbra is a belépőjegyek árát és az utazási költséget javasoljuk megjelölni.
A támogatás felosztásáról az alapítvány kuratóriuma döntene, az általa meghatározott szempontok alapján. Javaslatunk a 2022. évi költségvetés főszámait nem érinti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2022. április 27.
Bencsok Péter s.k.
TKB elnöke

1 oldal a 2 oldalból

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2022. (V.05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett kérelmekről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub 2022.
március 31-i színházlátogatását 127.400 Ft-tal támogatja.
A támogatásokról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.
(XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti megállapodást kell megkötni. A megállapodások megkötését követően történhet meg a támogatások kifizetése
Határidő: kérelem szerint
Felelős: Bencsok Péter TKB elnök
II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2022. (V.05.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett kérelmekről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság javaslatával és a TKB 3.000.000 FT-os keretét lecsökkenti 750.000 Ft-tal és ugyanezzel az összeggel megemeli a Civil szervezetek működési támogatása előirányzatot.
Az átcsoportosított összeggel a Képviselő-testület a Rétsági Általános Iskola alapítványát
kívánja támogatni. Az alapítvány a támogatás összegét osztálykirándulás alkalmával felmerülő
belépőjegyekre és utazási költségekre használhatja fel. A támogatások felosztásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.
A támogatásokról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.
(XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti megállapodást kell megkötni. A megállapodások megkötését követően történhet meg a támogatások kifizetése
Határidő: kérelem szerint
Felelős: Bencsok Péter TKB elnök
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
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.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 05-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
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
A határozatok sorszámozásának és tárgyának felsorolását az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
II.
Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Képviselő-testület!
A nagyobb témaköröket veszem előre.
-Penta Kft. Nógrádi utcai helyrajzi számok kapcsán készült előterjesztés: Dr. Gáspár Zoltán és Dr. Varga László (Penta képviselő) egyeztették az adás-vételi szerződés
tervezetet. Az aláírást követően a Nógrádi utcában tiszta tulajdonviszonyok jöttek létre.
(Út művelési ág, forgalomképtelen).
-Tanuszoda: Már hetek óta áll a tanuszoda építési beruházás. A készenlét 80 %
fölött van.
A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV) előterjesztette, hogy Rétság Város Önkormányzata fizessen be 281. ezer forintot azért, hogy az Akácfa utcában lévő csatorna
végpontba kerüljön bevezetésre az uszoda szennyvize. (Ez nem a medence víz!) Ezt a
képviselő-testület kérésére megkifogásoltam: Miért az önkormányzat fizet kártalanítást,
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amikor az egyik állami vagyonkezelő a másiknak kér tulajdonosi hozzájárulást? Ez
olyan, amikor az étteremben valaki rendel az egyik asztalnál és mindig a másiknál fizetnek. Ennek a kifizetésnek nincs jogcíme. Nyilván csak megköszönhetjük, hogy kiemelt kormányprogramban tanuszoda épült Rétság Városban. Közben az említett csatorna szakasz az MNV-től átkerült az MVH-hoz (Maradványhasznosító). A mai napon,
nagyon hosszú utánajárást követően a maradványhasznosítótól van tulajdonosi hozzájárulás arról, hogy az uszoda szennyvize beköthető az Akácfa utcai végpontra. A kártalanításról nem mond le .Az tisztán látszik, hogy a fentiekben leírtak inkább alibi a késésre. Tervezési hibák miatt pótmunka költségvetés került benyújtásra a Nemzeti
Sportközpontok elé. Jelen tudásunk szerint év végére átadásnak kell lennie. (Kivitelező
képviselője szerint)
Tisztelt Képviselők!
Közterületek és egyéb magánterületeken irritáló állapotok felszámolására irányuló lépéseket tettem.
(A teljesség igénye nélkül).
Szigeti Tamás (Berkenye) kapott felszólítást, hogy takarítson a „bódé” környékén. Képviselői jogos kérdés volt. Nem látok változást. Abszolút városközpontban
van. Nem látom az együttműködés szándékát, de még azon túl a képességet sem. Az
említett „bódé” a volt albán pékség faház.
A volt „Börzsöny”, Rákóczi u 41-43 mögötti parkoló aszfaltozási kísérlete miatt felvettem a kapcsolatot a tulajdonosokkal. Kaptak dörgedelmes levelet. Itt elkezdtek
együttműködni.2022.április 22-én már konténer érkezett.
- Egyeztettem a Körtefa u. 40. szám alatti ingatlan tulajdonosával. Tájékoztatott,
hogy a jelenlegi bérlők már egy albérlő bérlői. Ígéretett tett, hogy megszünteti a hulladéklerakással kapcsolatos problémákat.
A vis major munkacsoport szerződést jóváhagyó döntését követően azonnal
megrendeltem Béke Viktóriától a városközponti területek gyommentesítését. Húsvétra
sem a Templomkert, sem pedig a városközpont nem maradhatott gazos.
Rétság Város Önkormányzatának két ingatlan hasznosítási hirdetménye járt le.
Laktanya 356/41,02/4 hrsz- ből az öt kijelölt hangár. Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd úrral
egyeztetett licit időpontja:2022. május 13. 09 órakor 356/41 (Parancsnoki épület) licit,
majd azt követően hangár licit tárgyalás lesz, mely természetesen nyilvános.
Romhányi Tibor ügyvezetővel megtörtént a Piac Udvar munkaterület átadása. A
közbeszerzésen elnyert előleg szerinti összeget a kivitelezőnek átutaltuk:2022. március 21-én.Romhányi Tibor 2022. április 22-én akadályoztatást jelentett.
Több mint egy hónap telt el a munkaterület átadása óta, munkavégzés nem volt.
Timmer Zoltán műszaki ellenőr rögzítette a jelenlegi helyzetet az e-naplóban. A munka
befejezésének határideje 2022. december 15. A Piac Udvar beruházás kiemelt feladat.
Jelentős kormányzati és eu-s támogatás van benne, nem beszélve Rétság Város száz
milliós nagyságrendű önrészéről.
Látom és tudom a képviselő-testület felelősségteljes hozzáállását, hiszen kulcskérdés
a befejezés időre. Ennél városközpontibb rész nincs. Legyen az rétsági, vagy átutazó.
Még egy olyan kudarcot, amit a Pritamin Kft mint kivitelező művelt, olyat nem engedhetünk meg. Ilyen még nem volt, hogy kivitelezővel szerződést bontottunk és elküldtük.
Timmer Zoltán műszaki ellenőr úgy látom kiváló partnerünk.
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A Pritamin Kft. közel 8 hónappal a szerződés felmondása és a kötbér kiszámlázása után
visszaküldte a számlánkat. Közölte, hogy nem ért egyet a műszaki ellenőr felmérésével,
kéri az elvégzett munka ellenértékét (hogy mennyit az nem jelölte meg), kéri a meg nem
rendelt többletmunka megfizetését, továbbá a munkaterület őrzésének megtérítését 2022.
január 31-ig. Összegeket nem tartalmazó levelét átadtuk Dr. Gáspár Zoltán ügyvédúrnak,
aki a visszautasító választ elkészítette. Ügyvéd úr jelezte, hogy már biztosan látja, hogy per
lesz a szerződésfelmondásból.
Ügyvéd úrral egyeztettem az Extrém Légisport Egyesület felmondásáról is. Véleménye
szerint a felmondás nem tartalmazza konkrétan, hogy március 1. nappal mondtuk fel a
szerződést 30 napos felmondási határidővel. Az ülést megelőzően lesz egyeztetés két ügyvéd jelenlétében a bérleti szerződés felmondásával kapcsolatban.
Tájékoztatást kértem ügyvéd úrtól a Rét Sors Bona Bt. bérleti díj követelésére adott válaszunkkal kapcsolatban is. Ügyvéd úr elmondta, hogy a Bt. ügyvédje kifogásoló levelünkre
nem válaszolt.
Tisztelt Képviselő-testület!
Miután nem egyidőben rögzítem az eseményeket, tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április
26-án (kedden)felvonult a vállalkozó a Piac Udvarra. Most következik a látványos rész: A
környezet rendezése, acél csarnok, térburkolat és az épületek befejezése.
Bevásárlóközpont a Mol kútnál: Jellemzően 2 hetente van valami fejlemény. A közútkezelő a Nemzeti Útdíj Hatósághoz irányította a befektetőt. Sikerült egy kontaktot találnom az
elkerülőt tervező Utiberes mérnök segítségével. Az ellenőrző kapu áthelyezésére nem látnak esélyt. Ellenben jól álltak a megoldás kereséséhez. Találtak egy újabb verziót közvetlenül a terelő sziget fölött. Nem körforgalom. Május első hetére ígértek egy tájékoztató rajzot a befektető részéről.
A bölcsőde vezető megválasztásához minden információnk megvan. Érvényes pályázat,
mellékletekkel felszerelve. Elkészült a szakmai értékelés. Képviselő-testület következő ülésén belátása szerint dönt.
Itt szeretném tájékoztatni Önöket Tisztelt képviselők, hogy a bölcsőde beruházás kb.
60%-os készültségnél van a műszaki ellenőr szerint.
Víziközmű bekötés a bölcsődénél: Ivóvíz bekötést rendeztük a beruházás elején. Csatorna bekötés most következik: A Takarék utca teljes szélességét át kell vágni a 44. szám
előtt. Munkálatok kezdete: 2022.május 2-6. Az érintett lakókat 2022. április 25-én levélben,
postaládában értesítettük. Nyomatékosan kértem a vállalkozót, hogy az egyéb láthatósági
jelzések legyenek elhelyezve. Kértem az utca egyik felén, Zrínyi utca illetve Mikszáth utca,
a másik felén.
Közlekedésfejlesztési pályázat: Jelenleg nem lezárt pályázatunk. A MÁK (Magyar Államkincstár) rendszeres ellenőrzést tart. Legutoljára április 12-én egész nap voltak nálunk az
ellenőrök. Nekünk csak a tulajdonrendezés még az elmaradásunk, a projektmenedzsernek
a beszámolók feltöltése, illetve a SOFT elemek rendezvény megtatása..
Molnár Kinga, Rét Sors Bona Bt képviselője feljelentette az önkormányzatunkat (hivatalosan ismeretlen tettes ellen szól a feljelentés).. Mint ismeretes, édesanyja, Dr. Szabó
Marianne Alice volt a háziorvos közel 50 évig. Nagy értékű lopással vádolja Önkormányzatunkat. A rétsági kapitányság elfogultságot jelentett. Így a szécsényi kapitányság lett kijelöl-
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ve a nyomozás lefolytatására. Tájékoztatom Önöket, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok, védőnők, egészségügyi dolgozók számára. térítésmentesen biztosítja a munkavégzést
a járóbetegellátó intézményben.
Időközben, 2022. április 25-én az érintett önkormányzati dolgozókat meghallgatták. A kapitányság dolgozói igen korrektek, együttműködőek voltak. A feljelentő nagyon sok embertől,
nagyon sok munkaidőt rabol el.
Kell, hogy tudják T. Képviselők, hogy folyamatosan nő a közérdekű közmunkára ítéltek
száma. Van köztük 430 órára ítélt. Az idősebbek már voltak börtönben, a fiatalabbak még
nem. Kötelesek vagyunk őket fogadni és kötelesek vagyunk a felügyeletüket is biztosítani.
A lakossági támogatás céljára megrendelt komposztáló edényzetek megérkeztek, megtörtént az átvételük. A z igénylőket kiértesítettük az átvétel időpontjáról, helyszínéről.
Április 24: Tánczos Miklós kapitány úrral Szentkúton vettem részt jótékonysági rendezvényen az ukrán menekültek megsegítésére. Nyilván ezer fontos esemény volt
Végezetül tájékoztatom Önöket, hogy Nógrád Megye Napja várhatóan Rétságon lesz,
2022. szeptember 17-én.
Kérem a beszámoló szíves tudomásul vételét!
Rétság, 2022. április 27.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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 2022. március 30-án ülésén az alábbi részletezés szerint 15 db határozatot hozott:

Megnevezés

Döntés szám

Települési támogatás megállapítása
- támogatott kérelem

10 db
10 db
4

Biztosított támogatás Ft
180.000,- Ft

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

10 db

180.000,- Ft

2

-

2
3
3
15 db
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300.000
300.000
480.000,- Ft

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Rétság 134/36 és 134/37 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok
határrendezése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
Árajánlat elbírálása parkgondozásra
Árajánlat elbírálása értékbecslésre
A 9/2021. (VII.08.) KT. határozat hatályon kívül helyezése és a Rétság 084/22
hrsz.-ú ingatlan átminősítése
Komposztáló edényekre érkezett árajánlatok elbírálása

A Földhivatalnak átadásra került a határozat
Az aláírás megtörtént
A vis major munkacsoport döntése alapján Az
aláírás megtörtént
A szerződés aláírása megtörtént.

A vis major munkacsoport döntése alapján Az
aláírás megtörtént
Árajánlat és szerződéstervezet elfogadása közbeszerzési eljárásra
Az aláírás megtörtént, a konkrét eszközök
összeállítása még nem történt meg, addig a
közbeszerző nem tud dolgozni.
Sorompó felszerelésének lehetősége a Laktanya „műhely” kapujához
Az aláírás megtörtént, 1 db SIM kártya megrendelve.
Központi konyha üzemeltetés közbeszerzési eljárásának előkészítése
A beérkezett árajánlatok a mai ülés anyaga
Közterületen lévő fák szakmai felülvizsgálata, a szükséges fák kivágásának A szerződés aláírása megtörtént.
engedélyezése és új fák telepítése az Orgona köz területére

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

20/2022. (II. 03.) KT határozat módosítása
Konzorciumi megállapodás jóváhagyása
Mészáros András kérelme
Rétsági Karitász Csoport kérelme címerhasználatra
Szunyogh Pálné kérelme
Szerződéskötések jóváhagyása – Városi Majális
Szerződéskötések jóváhagyása – Magyar Költészet Napja
A SEPTOX Kft.-vel megkötött szerződés módosításának jóváhagyása
A Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szerződések jóváhagyása
A Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szerződések jóváhagyása

A fogászati takarítói kinevezésmódosítás megtörtént
A megállapodás aláírása megtörtént.
Kérelmező tájékoztatása megtörtént.
Kérelmező értesült a támogató döntésről.
A bérleti szerződés aláírása megtörtént

81
82

A Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szerződések jóváhagyása
Volt honvédségi ingatlanok igazságügyi szakértői értékbecslés
elfogadásáról, döntés a hasznosításukról
Volt honvédségi ingatlanok igazságügyi szakértői értékbecslés
elfogadásáról, döntés a hasznosításukról

A szerződés aláírása megtörtént
Az értékbecslés összege elfogadásra került.

83
84

Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi döntés

Az intézményvezető értesült a döntésről
A szerződés aláírása megtörtént.
A szerződés aláírása megtörtént.
A szerződés aláírása megtörtént.

A hirdetményt közzétettük
A dolgozó felvétele megtörtént.

