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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária
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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Testületi döntés alapján 1 hónapos határidőre meghirdetésre kerültek a 356/44-47 hrsz-ú volt laktanyai
épületek.
A kiírás szerint előnyt élvez az a pályázó, aki mind a 4 épületre pályázik.
A kiírásra két vételi ajánlat érkezett, az Elypsum Group Kft. a 356/44/45/46/47-es ingatlanokra adott be
vételi ajánlatot, a Rét-Ing Kft. pedig a 356/45 és 356/46 HRSZ-ú ingatlanokra vonatkozóan nyújtott be
ajánlatot.
A végleges döntés meghozatalához a Képviselő-testület a 117/2022. (V.26.) Kt. határozat szerint a
vállalkozás képviselőjének meghallgatását követően dönt.
A vállalkozó meghallgatását követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy él a hirdetményben lévő jogával és a pályázatot visszavonja, majd ezt követően az épületeket helyrajzi számonként kívánja meghirdetni.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 23.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117. /2022.(V. 30.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Ingatlanértékesítési felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása
1 oldal a 3 oldalból

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi területen lévő ingatlanok értékesítési hirdetményeire érkezett vételi ajánlatokról készített előterjesztést.
A 356/44/, 356/45, 356/46, és a 356/47 hrsz-ú ingatlanokra az Elypsum Group Kft. által benyújtott pályázatról a Képviselő-testület a vállalkozás képviselőjének meghallgatását követően dönt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: ---

3.) Jogszabályi háttér

. 2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról
(16) * Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében
törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont
hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. *

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5 / 2019 (IV.02.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
30. § (1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását:
a) a képviselő-testület és bizottságai;
b) a polgármester;
c) az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti.
(2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, vagy más módon történő
hasznosítása, főszabályként pályáztatási eljárás eredményeként történhet.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.(VI.28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/44, 356/45, 356/46, 356/47 hrsz-ú ingatlanokat
értékesíteni kívánja, azokat az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti.
A Képviselő-testület az alábbi hirdetményt fogadja el:
HIRDETMÉNY
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/44, 356/45, 356/46, 356/47 hrsz.-ú ingatlanokat
értékesíteni kívánja az alábbi feltételekkel:
2

Ingatlan helyrajzi száma, megnevezése
356/44 hrsz. (tiszti étkezde)
356/45 hrsz. (gyengélkedő)
356/46 hrsz. (szürke parancsnoki)
356/47 hrsz. (főépület)

Induló ár
14.568.000 Ft
8.068.000 Ft
10.068.000 Ft
114.252.000 Ft

A Képviselő-testület tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatban
foglaltak szerinti vételi ajánlatot lehet benyújtani, a HÉSZ jelenleg nem módosítható.
Az épületek volt honvédségi területen, találhatók. Az önkormányzat elsődleges céljai szerint
az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
- oktatás, kultúra és a hozzájuk tartozó kereskedelmi egység (pl. étterem, büfé stb.)
- egészségügyi, szociális intézmény
- turisztika
- a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolása.
A Helyi Építési Szabályzat megtalálható a www.retsag.hu honlapon.
A Képviselő-testület az épületeket a fenti célok megvalósítására kívánja értékesíteni.
A nyertes pályázónak a pályázatában foglaltak megvalósítására 5 éves megvalósulási időt köt
ki.
A Képviselő-testület a pályáztatás bármely szakaszában visszavonhatja pályázatot.
Ajánlatokat 2022. ……………….-ig lehet benyújtani.
Benyújtás módja:
- személyesen a Rétsági Polgármesteri Hivatalban, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
- levélben a következő címen: Rétsági Polgármesteri Hivatal, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
A borítékra kérjük ráírni „Vételi ajánlat – volt honvédségi ingatlanokra”
- elektronikusan a jegyzo@retsag.hu és a polgarmester@retsag.hu e-mail címre, a tárgyban
kérjük feltüntetni „Vételi ajánlat – volt honvédségi ingatlanokra”
Több érdeklődő esetén licittárgyalás kiírására kerül sor, melynek időpontjáról az érdeklődőket
írásban tájékoztatjuk.
A Képviselő-testület felkéri Fodor Rita Mária jegyzőhelyettest a hirdetmény közzétételére
Határidő: 2022 június 30.
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 és előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB Elnök
Mentőállomás klímatizálása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. június 28‐i ülésére
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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Hangács Gábor a rétsági mentőállomás vezetője az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez:
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselő testület!
Hangács Gábor vagyok a rétsági mentőállomás vezetője!
Támogatásukat szeretném kérni mentőállomásunk légkondicionáló készülékek telepítéséhez. Önök
ismerik mentőállomásunk elhelyezkedését, sajnos nyaranta az állomáson szinte elviselhetetlen meleg
van főként a tetőtéri szobákban (időnként 30 fok feletti hőmérséklet). Elmúlt években próbálkoztunk
sötétítőkkel, ablakra hőtükör felhelyezésével, azonban nagymértékű javulást nem sikerült elérnünk.
Most szeretnénk 3 db légkondicionáló berendezést, mert ezzel lehetne számottevően csökkenteni a
hőmérsékletet…” A teljes kérelem mellékletben csatolva. A munka elvégzésére 3 árajánlatot kértünk
be, szintén csatolva. Javaslom, hogy kössünk szerződést Kővári Roland E.V.-val, akinek az árajánlata
a legolcsóbb. A vállalkozó vállalja az elektromos hálózat szükséges kiépítését is 100.000 Ft vállalási
áron, amely összeget az ajánlati ár tartalmazza.
A helyszíni felmérés után az emeleti 2 kis szobába egy-egy 2,6kw-os, a lenti tartózkodóba pedig egy 3,5kw-os
klímát javasolnánk. Mivel az ott dolgozók említették, hogy a fűtés nem túl jó, ezért fűtésre optimalizált klímát
ajánlanánk.
1db Aux Delta 2 3,5kw-os
Készülék ár: 250.000.Beszerelés: 100.000.2db Aux Delta 2 2,7kw-os
Készülék ár: 240.000 x 2 = 480.000.Beszerelés: 100.000 x 2 = 200.000.Villamos áram kiépítése: 100.000.Segédanyagok: 20.000.Összesen: 1.150.000.Az árajánlat 30 napig érvényes.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 20.
Varga Dávid Géza s.k.
PVB Elnök
1 oldal a 2 oldalból

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 javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI.28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rétsági Mentőállomás
klímatizálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mentőállomás 3 helyiségében klíma kerüljön
felszerelésre. A munkák elvégzésére Kővári Roland e.v. 1.150.000 Ft-os árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a mellékelt Vállalkozói szerződést aláírja.
A Képviselő-testület a klímák beszerelésének költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselő testület!
Hangács Gábor vagyok a rétsági mentőállomás vezetője!
Támogatásukat szeretném kérni mentőállomásunk légkondicionáló készülékek
telepítéséhez. Önök ismerik mentőállomásunk elhelyezkedését, sajnos nyaranta az
állomáson szinte elviselhetetlen meleg van főként a tetőtéri szobákban (időnként 30 fok
feletti hőmérséklet). Elmúlt években próbálkoztunk sötétítőkkel, ablakra hőtükör
felhelyezésével, azonban nagymértékű javulást nem sikerült elérnünk. Most szeretnénk
légkondicionáló berendezést, mert ezzel lehetne számottevően csökkenteni a
hőmérsékletet. 3 szobáról lenne szó a nappali, a gépkocsivezetők és mentőtisztek
pihenőhelyére (utóbbi 2 a tetőtérben helyezkedik el). Sokat segítene abban, hogy
dolgozóinkat ne terhelje meg a magas hőmérséklet, kivonulások között egy kellemes klímájú
munkakörnyezetben készülhetnének a következő feladatra. Kértem árajánlatot azonban
ehhez nincs anyagi forrásunk. Árajánlatot csatoltam!
Amennyiben módjuk és lehetőségük van szeretném támogatásukat kérni!

Kelt: Rétság, 2022.04.28.

Köszönettel : Hangács Gábor
állomásvezető mentőtiszt

Feladó: Benedek Ponyist <ypvs2t@gmail.com>
Dátum: 2022. jún. 11., Szo, 18:32
Tárgy: Mentőállomás klíma
Címzett: bencsok@gmail.com <bencsok@gmail.com>

Helló Peti!
A mentőállomás klímázására a következő lenne az ajánlat.
Felső szinten 2 helység:
1-1db Midea Xtreme Save 2,6kw-os készülék
Ár: 250.000.Telepítés: 120.000.Összesen felső szinten: 740.000.Lenti helység:
1db Midea Xtreme Save 3,5kw készülék
Ár: 260.000.Telepítés: 120.000.Egyéb költség 40.000.Összesen: 1.160.000.Kültéri egységek áram ellátását biztosítsák.
Köszönettel : Benedek

Bandry Antal Egyéni Vállalkozó
2660 Balassagyarmat, Patvarci utca 27.
Tel: 00‐36‐20‐806‐6674
E‐mail: bandryantal@gmail.com
OMSZ Rétság

Árajánlat
A helyszíni bejárás után 1 db 3,5 kw monosplit klímakészülék‐,illetve 2 db 2,6 kw monosplit készülék
telepítésére tettem javaslatot. A klíma alapszerelés 3 méter szerelvényanyagot tartalmaz (Rézcső‐
pár, villamos vezetékek, kondenz pvc). A három métert meghaladó szerelvény/gép, 10.000 ft/méter
áron számlázzuk ki.
A költségek a következőképpen alakulnak:
Tevékenység

Mennyiség

Egységár (br.)

Összes (br.)

Készülék: C&H CH‐
S12FTXLA‐NG Arctic
split klíma csomag 3.5
kW (CH‐S12FTXLA‐NG)

1 darab

229.000

295.000

Készülék: C&H CH‐
S18FTXLA‐NG Arctic split
klíma csomag 09 kW (CH‐
S18FTXLA‐NG)

2 darab

275.000 ft

550.000 ft

Alapszerelés

3

100.000

300.000 ft

5

10.000

50.000

3 darab

16.000 ft

0 ft

(3 m)
Szerelvény többlet
(méter)
Állványozás
Összegzés

A szerelés tartalmazza:
‐ Beltéri egység felszerelése
‐ Kültéri egység felszerelése
‐ Szigetelt feron‐vezeték pár
‐ Elektromos kábel (Legközelebbi dugalj)

1.195.000 ft

‐ Kommunikációs vezeték kiépítés
‐ Kültéri rezgéscsillapító bakok
‐ Kondenzvíz vezeték (pvc csővel, szabad kifolyással)
‐ Vezeték csatornázás falsíkon belül
‐ Nyomáspróba
‐ Beüzemelés
A teljes szolgáltatás tehát a mai készülékárlista alapján bruttó 1.195.000 forintos költségvetéssel
valósítható meg vállalkozásom által.
Ajánlatunk az elektromos betáp kiépítését a kültéri egységig tartalmazza, az első elektromos tápvételi
helytől (feltételek teljesülése esetén).
Berendezések szállítása: Megrendeléstől számított 2‐3 héten belül (egy‐két nap raktári feltételek
teljesülése esetén).
Fizetési feltétel: Megegyezés szerint (részszámlázási lehetőségének igénye, valamint előlegszámla
kiállításának igénye, ‐ megegyezés szerint)
Befejezési határidő: Ütemterv és személyes megbeszélés szerint. Berendezések beszállítását
követően 2 héten belül.
Karbantartás várható díja: 7.000 Ft/db, tehát 21.000 ft/év.
Garancia: 3+2 év gyártói garancia, a feltételek teljesítése esetén.
Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban kérdésetek merülne fel, állok szíves rendelkezésetekre!
Az ajánlat érvényességéről személyes megbeszélés alapján tudok tájékoztatást adni, itt a piaci
árváltozás a mérvadó.

Balassagyarmat, 2022. április 28..

RÉSZLETES LEÍRÁS:
C&H CH‐S12FTXLA‐NG Arctic split klíma csomag 3.5 kW
•

3,5 kW hűtési teljesítmény,

•

3,67 kW fűtési teljesítmény,

•

7,0 SEER,

•

5,1 SCOP,

•

CH 7‐SKY technológia,

•

WiFi vezérlés,

•

LED kijelző,

•

időzítő funckió,

•

automatikus újraindulás áramkimaradás után,

•

alvó üzemmód,

•

CH SMART‐ION szűrő – új generációs technológia a levegő teljes tisztításához,

•

I‐Action inverter technológia,

•

+8°C‐os temperálás – minimális fogyasztás,

•

“I FEEL” funkció,

•

Noise Analysis Technology – hangtalan működés,

•

párátlanító funkció,

•

ЕСО‐FRESH – porszűrő,

•

GREEN‐FIN bevonatú hőcserélő,

•

öndiagnosztika rendszer,

•

intelligens leolvasztás,

•

fagyvédelmi funkció,

•

prémium távvezérlő – ergonomikus formával és éjszakai kijelző világítással,

•

működési tartomány (hűtés/fűtés): ‐15 ‐ 48 C / ‐25 ‐ 24 C,

•

hűtőközeg: R32

Hűtési teljesítmény

3.5 kW

Fűtési teljesítmény

3.67 kW

SEER

7.0

SCOP

5.1

Energiaosztály

A++ / A+++

Méretek (beltéri)

845x289x209

Méretek (kültéri)

848x596x320

Csőméret
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata,2651 Rétság,
Rákóczi u.20 mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő

másrészről Kővári Roland E.V. 2600 Vác, Árpád út 57 . mint vállalkozó, továbbiakban
Vállalkozó között.
A szerződés tárgya:

Rétság Mentőállomásra való 3 db spliti típusú klíma felszerelése és a hozzá
tartozó elektromos hálózat kiépítése.

Vállalkozás tárgya:
1/ Munka elvégzésének időpontja: a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon
belül.
2/ Vállalkozás díja: 1.150.000 Ft, -azaz egymillió-egyszáz -ötvenezer forint- (ÁFA mentes),
melynek rendezése a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 15 napon
belül történik átutalással.
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!
5/ A Megrendelő vállalja a készülékeknek szükséges és megfelelő elektromos hálózat
kiépítését a kültéri egységekhez.

Rétság, 2022. ……………………. hó ……. nap

………………………….............
Megrendelő

………………………………….
Vállalkozó

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

Megbízási szerződés jóváhagyása főépítészi feladatokra (2)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. június 28‐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!
Két héttel ezelőtt döntött a Képviselő-testület arról, hogy Kenyeres István főépítésszel köt szerződést a
folyamatban lévő HÉSZ módosítások munkáira. Ezt követően Kenyeres úr lánya tájékoztatott édesapja
betegségéről. Elektronikus egyeztetést követően egybehangzó vélemény volt, hogy keressünk másik
főépítészt, fontos a HÉSZ módosítás mielőbbi lezárása.
Több Nógrád megyei főépítésszel, építésszel beszéltünk, túlterheltség miatt nem vállalják a munkát,
vagy nincs megfelelő végzettségük.
Jámbor László úr vállalja a főépítészi feladatok elvégzését, 6 hónapos határozott idejű megbízással.
Vállalásában minden olyan tevékenységet vállal, amely szakterületéhez tartozik. Vállalási díja 350.000
Ft/hó. A díj az építészkamara ajánlása alapján került megállapításra (csatolom a táblázatot).
Javaslom, hogy a Kenyeres Istvánnal jóváhagyott szerződést még ne helyezzük hatályon kívül. Az
egyszerűsített eljárást véleményezte, mely vélemény másolati példánya a tervezőnél rendelkezésre áll.
Az eredeti példányt az önkormányzat nem kapta még meg.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 23.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

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.(VI.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jámbor László főépítésszel kötendő
megbízási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja.
A főépítészi munka 2.100.000 Ft-os fedezetét a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.

Határidő: 2022. június 30.
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 Rétság V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a (2651, Rétság Rákóczi
út 20.) – képviselője Mezőfi Zoltán János polgármester – mint m e g b í z ó (a
továbbiakban Megbízó),
másrészről J á m b o r
L á s z l ó okl. városépítési-városgazdasági egyetemi
szakmérnök (2133 Sződliget, Akácos út 36) – adószám: 77523073-1-33 – mint
m e g b í z o t t (a továbbiakban Megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:
Rétság Város településrendezési eszközei teljes-, egyszerűsített-,
tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos települési
főépítészi feladatainak ellátása, az előterjesztések elkészítése, a
megalapozó vizsgálat tartalmának meghatározása, a közreműködő
államigazgatási szervekkel és a tervezőkkel szükséges egyeztetések
lebonyolítása,
a
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
2. A főépítészi tevékenység elvégzésének módja:
A Megbízott a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítésével összefüggő
feladatokat szükség szerint a helyszínen, ill. telefonos és online
kapcsolattartással végzi el. Megbízó kérésére az érintett ügyekkel
kapcsolatosan részt vesz a bizottsági- vagy testületi üléseken.
Megbízó kérésére egyéb, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 8. § által meghatározott feladatok (településkép
védelmével kapcsolatos eljárások, tervtanács működtetése, fejlesztési
döntések mérnöki szakmai alátámasztása) ellátását Megbízott elvégzi.
3. A Megbízott díjazása:
Megbízó a Megbízott számlája alapján a teljes eljárás időtartama alatt
havonta 350.000.- Ft, azaz háromszázötvenezer forint (ÁFA mentes)
összegű megbízási díjat utal a Megbízott OTP Banknál vezetett 1177305400603469 számú számlájára.
A megbízási díj kifizetésének feltétele a Megbízó részéről a teljesítés
igazolása. A feladatok elvégzése után kiállított számlát Megbízó – a
polgármester vagy a jegyző teljesítést igazoló aláírását követően – a
kézhezvételtől számított 8 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
A Megbízó előlegezi, illetve viseli a megbízás ellátása során felmerülő
készkiadásokat.
4. Egyéb szabályok:

2
A megbízási szerződést a felek határozott időre 2022. július 1. napjától 2022.
december 31. napjáig kötik.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges véleménykülönbségeket a felek a
törvényeken alapuló megegyezéssel kísérlik meg rendezni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra vonatkozó
szabályai az irányadóak. Megegyezés hiányában mindkét fél elismeri a
Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét.
A megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Ipolytölgyes, 2022. június …

………………………………
Mezőfi Zoltán János
polgármester
Megbízó

....…………………………
Jámbor László
okl. városépítési-városgazdasági
egyetemi szakmérnök
Megbízott

ÓRADÍJAS ÉPÍTÉSZETI SZOLGÁLTATÁSOK
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGSZORZÓI ÉS DÍJAI
2022
Az itt meghatározott óradíj átalánydíjnak minősül, ennek megfelelően teljes mértékben tartalmazza az építészeti szolgáltatással kapcsolatban és
azzal összefüggésben felmerült valamennyi költséget, többek között a munkahelyi ügyviteli és rezsiköltségeket, bérköltségeket a járulékokkal,
banki és adó jellegű költségeket, bérleti díjakat, kommunikációs költségeket, közlekedés költségeit, képzési és szakmai érdekképviseleti
költségeket, marketing költségeket, amortizációt, valamint az elkészített építészeti alkotás egyszeri felhasználásának díját.
(építészeti, belsőépítészeti, táj- és kertépítészeti, és településtervezési szolgáltatások)
(1. kategória)

KIEMELT, VEZETŐ ÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉG

tevékenységszorzó: 12-16

Jogszabály által előírt személyes jelenlét, okiratszerkesztés, bírálói, választott bírói tevékenység, adatbázison alapuló tanácsadás.
Szakirányú felsőfokú végzettség, vezető tervezői cím.
40 908
Ft/mérnökóra egyéni megállapodás alapján, ajánlott minimum
327 264 Ft/mérnöknap
(2. kategória)

IRÁNYÍTÓ, ÉPÍTÉSZ "VEZETŐ TERVEZŐ", SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

tevékenységszorzó:

10

Különleges szaktudást és szakmai tapasztalatot igénylő, különleges és felelősségteljes tervezési folyamat elvi irányítása, belsőépítészeti tervezés,
tanácsadás, képviselet, számítástechnikai rendszerszervezés, felelős tervezői, illetve szakértői tevékenység.
Szakirányú felsőfokú végzettség, vezető tervezői cím, szakértői jogosultság, idegen nyelv legalább középfokú ismerete.
34 091
(3. kategória)

Ft/mérnökóra

272 727

ÖNÁLLÓ ÉPÍTÉSZ TEVÉKENYSÉG

Ft/mérnöknap
tevékenységszorzó:

8

Széleskörű szaktudást, szakmai és irányító tapasztalatot igénylő, felelősségteljes alkotói tevékenység, a tervezési folyamat irányítása, különleges
szaktudást igénylő részletek megoldása.
Felelős tervezői tevékenység, számítógépes látványkészítési tevékenység. Felelős műszaki vezetői, beruházás-lebonyolítói tevékenység.
Szakirányú felsőfokú végzettség, tervezői jogosultság, idegen nyelv tárgyalóképes használata.
27 273
(4. kategória)

Ft/mérnökóra

218 182

BEOSZTOTT ÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉG

Ft/mérnöknap
tevékenységszorzó:

6

Felelősségteljes alkotói tevékenység, a tervezési folyamat irányítása, széleskörű szaktudást igénylő részletek megoldása.
Felelős tervezői, tervezői művezetési, műszaki ellenőri és felmérési tevékenység. CAD munkahelyen számítógépes adatfeldolgozói tevékenység.
Szakirányú felsőfokú végzettség, tervezői jogosultság, számítógépes építészeti alkalmazás ismerete.
20 455
Ft/mérnökóra
163 636 Ft/mérnöknap
(5. kategória)

ÉPÍTÉSZ GYAKORNOKI TEVÉKENYSÉG

tevékenységszorzó:

Irányítás alapján végzett felelősségteljes tevékenység, általános szaktudást igénylő részfeladatok önálló megoldása.
Beosztott tervező, költségvetés készítő, árelemző, számlaellenőr.
Szakirányú felsőfokú végzettség, számítógépes építészeti alkalmazás ismerete.
13 636
Ft/mérnökóra
109 091
(6. kategória)

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG

Ft/mérnöknap
tevékenységszorzó:

Irányítás alapján végzett műszaki vagy irodai tevékenység, szaktudást igénylő szokványos, ismétlődő részfeladatok megoldása.
Mérnökgyakornok, technikus, konstruktőr, árazatlan költségvetés kiíró, számítógépes adatfeldolgozói, titkárnői tevékenység.
Középfokú vagy szakirányú felsőfokú végzettség.
10 227
Ft/mérnökóra
81 818 Ft/mérnöknap
Megjegyzés:

A kiszámított értékek a tv. által meghatározott minimálbér figyelembevételével január 1-től érvényesek:

200 000

Ft/hó minimálbér

A Díjszabásban található ajánlott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

A Magyar Építész Kamara Elnöksége
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2022. január

3

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 – Bölcsőde területe)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. június 28‐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 árajánlatot és szerződéstervezetet kértünk Dombai Gábor okleveles
földmérő mérnöktől az épülő bölcsőde területének kimérésére.
Az árajánlat és a szerződéstervezet megérkezett 132.000 Ft (AAM).
Az árajánlatot és a szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 23.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Testületi döntés a geodéta felkéréséről

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.( VI. 28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, Dombai Gábor földmérő mérnök által adott, a
Rétság, 148/24hrsz-ú önkormányzati ingatlan (Bölcsőde területe) területének kiméréséről szóló
132.000 Ft-os, azaz százharminckettőezer forintos árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a geodétai munkadíj fedezetét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022. június 30.,
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: ÁRJ2/2022.06.22.

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi u.20

ÁRAJÁNLAT
A Rétság város belterületén a 148/24hrsz-ú (Bölcsőde területe) földrészlet
felmérési-kitűzési munkájára árajánlatomat az alábbiakban megteszem:
A munka részletezése:
Az érintett földrészletek ellenőrző felmérése, valamint az ingatlan-nyilvántartási
határvonal kitűzése és a szükséges dokumentáció elkészítése.
A munkavállalás díja:
132.000 ft. azaz százharminckettőt ezer forint. (ÁFA mentes)
A munka elvégzésének határideje: a megrendelés visszaigazolásától számított
30 napon belül.

Érsekvadkert, 2022. június 22.
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 a 148/24hrsz-ú (Bölcsőde területe) földrészlet felmérése és
kitűzése, valamint a szükséges dokumentáció elkészítése.

Vállalkozás tárgya:
1/ Munka elvégzésének időpontja: a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon
belül.
2/ Vállalkozás díja: 132.000 Ft. azaz százharminckettőezer forint - (ÁFA mentes) , melynek
rendezése a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 15 napon belül
történik átutalással. A vállalási díj a földhivatali költségeket nem tartalmazza, ezek rendezése
a földhivatali számlák ellenében külön történik.
3/ Szerződő 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

………………………………….
Vállalkozó

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

Pótelőirányzat kérése – VMKK ívóvízbekötés

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. június 28‐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 DMRV Zrt. megküldte a Városi Művelődési Központ és Könyvtár ívóvízbekötés bővítésre a költségvetési összesítőt. A szolgáltatás ellenértékét – a már megszokott módon – személyesen kell befizetnem Balassagyarmaton.
A bekötés díja: 517.145 Ft + áfa, összesen 656.774 Ft.
A leírtak alapján kérem pótelőirányzat biztosítását a munkák elvégzéséhez, az összeg kiegyenlítéséhez.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 23.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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.”
1 oldal a 2 oldalból

.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kérésről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár ívóvízbekötés bővítésre a 2022. évi
költségvetés tartaléka terhére 517.145 Ft + áfa, összesen 656.774 Ft pótelőirányzatot biztosít.
A pótelőirányzat átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell
tenni.
Határidő: szöveg szerint
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: Hesz Ildikó
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
KÖZFOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. június 28-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az NMKH Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött közfoglalkoztatási megállapodás 2022.06.30-val lejár. Lehetőség van 2022.08.31-ig hosszabbításra a feltöltött létszám
erejéig ( a fel nem töltött státuszra hosszabbítás nem kérhető).
Az előterjesztés mellékletét képezi a benyújtani kívánt kérelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, valamint a közfoglalkoztatás meghosszabbításhoz hozzájárulni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 24.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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.”
.

1 oldal a 2 oldalból

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. (VI.28.) számú KT. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatási megállapodás meghosszabbításának lehetősége” tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100 %- os bér + járuléka állami támogatás mellett,
2022.07.01-től 2022.08.31-ig 10 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a közfoglalkoztatási hatósági
szerződés módosításának aláírására és a munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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MÓDOSÍTÓ KÉRELEM
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

1. A kérelmező adatai
Neve: Rétság Város Önkormányzata
Címe: 2651 Rétság Rákóczi út 20.
Adószáma: 15735492-2-12
Képviseletre jogosult
neve: Mezőfi Zoltán
telefonszáma: 35/550-100 / 110 m
Kapcsolattartó
neve: Hesz Ildikó
telefonszáma: 35/550-100
elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu
Számlavezető pénzintézetének
neve: OTP BANK
címe: 2651 Rétság
számlaszáma: 11741031-15451615
(amennyiben az önkormányzat a közfoglalkoztató a támogatást a Kincstár folyósítja a Kedvezményezett
közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámlájáról:
Önkormányzatok közfoglalkoztatási nettó támogatása: 10032000-01857025-00000024
Önkormányzatok közfoglalkoztatási támogatása (előleg, dologi): 10032000-01857025-00000017
az önkormányzat által megadott számlára.)
Egyéb számlaszámok

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21

....................
Aláírás
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2. A közfoglalkoztatás leírása
a) A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága:
Az előző program folytatásaként továbbra is szükséges a közfoglalkoztatottakkal elvégeztethető, és az időjárási
viszonyoknak megfelelő munkák ellátása, úgymint járdák, parkok, virágos területek takarítása, gondozás.
Kommunális hulladékok begyűjtése. Közterületek tisztaságának folyamatos fenntartása. A közfoglalkoztatottakkal
elvégezhető kisebb, szakmunkát nem igénylő feladatok ellátása. Parlagfűmentesítés.
b) Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára:
Önkormányzat területeinek tisztántartása. KIemelt feladat a város füves területeinek parlagfű-mentesítése.

3. A hatósági szerződés szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített
adatok. (A részletező táblákkal összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe,
hogy az igényelt előleg a 2022. évi költségvetést terheli.)
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 10 fő
A program időtartama: 2022.03.01 - 2022.06.30
A program teljes költsége: 4 260 eFt
Saját erő összege: 0 eFt

3. Módosítás szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok. (A
részletező táblákkal összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az
igényelt előleg a 2022. évi költségvetést terheli.)
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 10 fő
A program időtartama: 2022.03.01 - 2022.08.31
A program teljes költsége: 6 390 eFt
Saját erő összege: 0 eFt

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21

....................
Aláírás
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Sorszám

4. A hatósági szerződés szerinti támogatásra vonatkozó adatok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

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

A támogatás teljes időtartamára
(Ft)
2022
4 000 000
260 000
4 260 000
4 260 000

2023
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 260 000

0

0

Sorszám

4. Módosítás szerinti támogatásra vonatkozó adatok

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

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

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21

A támogatás teljes időtartamára
(Ft)
2022
6 000 000
390 000
6 390 000
6 390 000

2023
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6 390 000

0

0

....................
Aláírás
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5. Előlegre vonatkozó adatok
Költségnem

2022. évben várhatóan el
nem számolt előleg
összege
(Ft)

Igényelt előleg összege
(Ft)

Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség)
Közvetlen-, és anyagköltség (emennyiben van szervezési
költség) előleg (legfeljebb a költségek és kiadások 70%-a)
Felhalmozási költség
Működési költség
Előleg összesen:

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
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0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

....................
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6. Igényelt felhalmozási és működési költségek felsorolása
7. A hatósági szerződés szerinti munkaterv
Ellátandó feladat megnevezése
Kérelemben rögzített segédmunka

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

Tervezett időtartam
kezdete

vége

2022.03.01

2022.06.30

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

7. Módosítás szerinti munkaterv
Ellátandó feladat megnevezése
Kérelemben rögzített segédmunka

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

Tervezett időtartam
kezdete

vége

2022.03.01

2022.08.31

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

* Amennyiben azonos tevékenységhez több munkakör kapcsolódik, akkor munkakörönként külön sorban kell feltüntetni.

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21
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Aláírás
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8. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és
képzési típusonkénti bontása.
A programban 3 fő település-karbantartó képzésen vesz részt, amely az előző programban nem került befejezésre.

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21
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Sorszám

9. A tervezett képzések adatai
Képzés megnevezése

OKJ száma

1. Településkarbantartó
Mindösszesen:

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
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Tervezett
létszám
(fő)
3
3

Képzés időtartama
(órában)
elmélet

Képzés kezdete
(év, hónap, nap)

gyakorlat
40

Képzés költsége
(Ft)
Ft/fő

0

2022.03.01

összesen
0

....................
Aláírás
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0
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10. A hatósági szerződés szerinti fogalakoztatásra vonatkozó adatok
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

munkakör megnevezése

FEOR

szakképzettség
szükséges
(igen/nem)

munkavezető
(igen/nem)

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

9239 00

nem

nem

létszám*
(fő)

Igényelt támogatás

megváltozott
munkaképességűek
(igen/nem)

kezdete

vége

nem

2022.03.01

2022.06.30

napi
munkaidő
(óra/nap)

bér1
(Ft)

támogatás
mértéke
(%)
2022

Összesen:

10

8

100

10

SZHA2
(Ft)

2023

Összesen

2022

bér- és SZHA összesen
(Ft)

2023

Összesen

2022

2023

Összesen

4 000 000

0

4 000 000

260 000

0

260 000

4 260 000

0

4 260 000

4 000 000

0

4 000 000

260 000

0

260 000

4 260 000

0

4 260 000

10. Módosítás szerinti fogalakoztatásra vonatkozó adatok
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

munkakör megnevezése

FEOR

szakképzettség
szükséges
(igen/nem)

munkavezető
(igen/nem)

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

9239 00

nem

nem

létszám*
(fő)

Igényelt támogatás

megváltozott
munkaképességűek
(igen/nem)

kezdete

vége

nem

2022.03.01

2022.08.31

napi
munkaidő
(óra/nap)

bér1

támogatás
mértéke
(%)
2022

Összesen:

10

10

8

100

SZHA2
(Ft)

(Ft)
2023

Összesen

2022

bér- és SZHA összesen
(Ft)

2023

Összesen

2022

2023

Összesen

6 000 000

0

6 000 000

390 000

0

390 000

6 390 000

0

6 390 000

6 000 000

0

6 000 000

390 000

0

390 000

6 390 000

0

6 390 000

* Támogatott létszám a támogatás teljes időtartamában időszakonként.
1A támogatás alapjaként a közfoglalkoztatottnak járó bér munkaidő-arányos részevehető figyelembe.
2A támogatás keretében a szociális hozzájárulási adó számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a külön jogszabályban biztosított
kedvezményt. Támogatásként a kedvezménnyel csökkentett SZHA igényelhető.
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A kérelmező nyilatkozatai
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem, vagyis:
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével
rendelkezem.
2. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében támogatott költségre vonatkozóan más szervtől
díjazásban nem részesülök.
3. Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír
elő közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyt.
Nyilatkozom továbbá, hogy a támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb
támogatásban illetőleg a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű
személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más
központi költségvetési előirányzatból támogatásban – ide nem értve a közfoglalkoztató
alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – nem részesülök.
4. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem tárgyában és benyújtásának évében támogatási igényt korábban
vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.
5. Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal nem rendelkezem.
6. Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás,
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt nem áll.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a
szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.
7. Kijelentem, hogy KIVA adózás alá nem tartozom.
8. Kijelentem, hogy az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással érintett
munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 66. § (8) bekezdés a), c)
pontjában meghatározott felmondással nem szüntettem meg;
b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. §
(2) bekezdése alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntettem meg;
c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján,
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntettem meg.
9. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatottal azonos vagy hasonló munkakörben
foglalkoztatott
a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8)
bekezdés a), c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg;
b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. §
(2) bekezdése alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg;
c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján,
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem meg.
10. Vállalom, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal közfoglalkoztatást kizáró okról, illetőleg
kizárásról szóló döntésének közlését követően a kizárással érintett közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatási jogviszonyát a kizárásról szóló döntés kézhezvételét követő napon, az Mt. 78. §
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(1) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal megszüntetem.
11. Vállalom, hogy a programhoz kapcsolódó képzés esetén a közfoglalkoztatott és a képző intézmény
között létrehozott felnőttképzési szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítom a
közfoglalkoztatottak képzésben való részvételét.
12. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott
álláskeresőt az Mt. 214. § (munkaerő-kölcsönzés) alapján. Tudomásul veszem, hogy az Mt. 53. §ában szabályozott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kizárólag baleset, elemi csapás, súlyos
kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása
érdekében alkalmazható.
13. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a járási
(fővárosi kerületi) hivatal által kiközvetített álláskeresőt, elismerést kérőt, a kijelölt tartózkodási
helyen élő harmadik országbeli állampolgárt, illetve megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesülő személyt foglalkoztatom.
14. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyósított támogatást elkülönített számlán
(alszámlán) kezelem. E kötelezettség nem vonatkozik a Magyar Államkincstárnál számlát vezető
Kedvezményezettekre. Vállalom továbbá, hogy a folyósított támogatást kizárólag a
közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.
15. Vállalom, hogy a folyósított támogatást kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.
16. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb
a hatósági szerződés aláírásakor átadom. Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály
alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által
záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.
Amennyiben önkormányzat a foglalkoztató, a közfoglalkoztatási támogatások kezelésére
elkülönített számlára (alszámlára) a számlavezető pénzintézet által záradékolt, beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyújt be a Kincstár javára is. A támogatás addig
nem folyósítható, amíg a Kincstár a felhatalmazó levelet be nem fogadja.
17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataimhoz a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a kormányzati
ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint más jogosultak hozzáférjenek.
18. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás) nincs.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy
támogatásban nem részesülhetek. (Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra,
költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati közfeladat ellátásában közreműködő
gazdasági társaságra.)
19. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről a Kincstár, illetve a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot
szolgáltat.
20. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók.
21. Nyilatkozom, hogy kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem
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Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21

....................
Aláírás

10

támogatást.
22. Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti
tartalommal benyújtom.
23. Tudomásul veszem, hogy szervezési költség kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a
Kedvezményezett polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat – ide nem
értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát.
24. Vállalom, hogy a későbbiekben bevezetésre kerülő Közfoglalkoztatási Monitoring Rendszerbe – a
rendszer bevezetését követően – az előírt adatokat a rendszerhez kiadásra kerülő felhasználói
dokumentációban meghatározott részletezettséggel és ütemezés szerint feltöltöm.
25. Kijelentem, hogy az érintett személyeket az alkalmazásukat megelőző 3 hónapban nem
foglalkoztattam semmilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban – kivétel közfoglalkoztatás –,
függetlenül a jogviszony megszűnésének módjától és a munkakörtől;
26. Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség szervezetemmel szemben nem áll fenn.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenn áll, úgy támogatásban nem részesülhetek.
27. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ban felsorolt,
támogatásból kizárt kedvezményezetti körbe: nem tartozom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben e körbe beletartozom, úgy nem lehetek támogatási
jogviszonyban kedvezményezett.
Államháztartáson kívüli kérelmező további nyilatkozata
28. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett nyilatkozatok alapján támogatásban nem
részesülhetek, illetve az e törvény megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás
tényét közzétette, úgy a kérelem elutasításra kerül.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók.
Kelt: 2022. június 21.

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

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

2. Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén:
-

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

3. Gazdasági társaság esetén:
-

-

-

-

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

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

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

4. Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén:
-

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

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

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

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

5. Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében
-

-

-

-

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

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

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

Kérelem azonosító: 2022/12/1206/0007 Kérelem állapota: Véglegesített
Nyomtatás időpontja: 2022.06.21. 09:33:21

....................
Aláírás

13

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
„Nyári diákmunka 2022” program lehetősége
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. június 28-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A előző évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Rétsági Foglalkoztatási Osztálya megvalósításával „Nyári diákmunka 2022”
elnevezéssel munkaerőpiaci programot indít.
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények
legfeljebb 2022. június 15. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a
16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is.
-

A program keretében legfeljebb 4 órás foglalkoztatás támogatható.
Támogatásként a munkabér 100%-a téríthető meg, amely nem lehet magasabb a szakképzettséget nem igénylő munkakörben 100.000 Ft/hó, szakképzettséget igénylő munkakörben 130.000 Ft/hó időarányos hányadánál.
A felmerülő szociális adó tényleges összegét az NFA nem biztosítja.

Az igénylés első lépése a járási hivatal foglalkoztatási osztályán a kérelem és munkaerőigény
benyújtása.
Előfeltétel, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában.
A program során fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenség szabályainak betartására.
Annak érdekében, hogy minél több rétsági lakosú diák számára kínáljon az önkormányzat munkát, a kérelem 2*1 havi ütemben, 5-5 fő alkalmazásával került előkészítésre.
A programmal kapcsolatos dokumentáció (kérelem, nyilatkozat, munkaerőigény bejelentőlap) az
előterjesztés mellékletét képezi.

1 oldal a 2 oldalból

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, valamint a közfoglalkoztatás meghosszabbításhoz hozzájárulni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 24.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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. (VI.28.) számú KT. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka 2022. program lehetősége” tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100 %- os állami bértámogatás mellett, 2022.07.01 -től
2022.08.31-ig terjedő időtartamban, havi bontásban összesen 10 fő diák alkalmazásra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a diákmunkára vonatkozó szerződés aláírására és a munkáltatói intézkedések megtételére.
A diákmunka ténylegesen felmerült szociális adóját a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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MUNKAERŐIGÉNY BEJELENTŐ LAP
FEOR ’08 kód:

MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: Diákmunka

Vezető neve, beosztása,
Mezőfi Zoltán, polgármester, 35/550-100, polgarmester@retsag.hu
telefonszáma, e-mail címe
Rétság Város Önkormányzata
Foglalkoztató neve
Kapcsolattartó neve,
Hesz Ildikó, 30/270-09-83, munkaugy@retsag.hu
15735492-2-12
Adószáma
telefonszáma, e-mail címe
Székhely címe
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Ágazat, TEÁOR’08
8411
Telephely címe
Gazdálkodási forma
Önkormányzat
Statisztikai állományi létszám
21
1. Végzendő tevékenység (ha a munkakör
2.Foglalkoztatásra irányuló jogviszony (jelölje a megfelelőt)
3.Várható
,-Ft-tól
100.000
megnevezéséből nem beazonosítható)
bruttó kereset 100.000
,-Ft-ig
☐ munkaviszony
☐ kormányzati. szolgálati ☐ bíró igazságügyi
Segédmunka 9239
4.Szükséges iskolai végzettség
☐ közfoglalkoztatott
☐ állami szolgálati
☐ adó- és vámhatósági
☐ ált. iskolai végzettség nélkül
☐ szakiskola
☐ közalkalmazotti
☐ nevelőszülői
☐ biztosított bedolgozói
☐ általános iskola
☐ technikum
☐ közszolgálati
☐ honvédelmi
☐ szövetkezeti tagi
☐ szakmunkásképző
☐ gimnázium
☐ egészségügyi szolgálati ☐ rendvédelmi
☐ egyéb: ………………..……
☐ szakközépiskola, szakgimnázium
☐ főiskola
☐ egyetem
5. Szükséges szakképzettség szakképesítés

nem
6. Várhatóan kapcsolódik-e harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem?
7. Szeretné-e európai uniós állampolgárok figyelmébe ajánlani az állást?
8. A munkakörben várható-e munkaerő-kölcsönzés? (tartósan, ellenérték fejében)
A munkakörben várható-e munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás? (Mt. 53.§)
9. A bejelentett állás megjelentethető-e a Virtuális Munkaerőpiac Portálon, a http://vmp.munka.hu honlapon?
10. A bejelentett állásra kéri-e közvetítésünket? (Ezzel együtt vállalja, hogy fogadja a járási hivatal által közvetített személyt, a
közvetítőlapon igazolja a közvetítés eredményét fogadja a járási hivatal képviselőjét, tájékoztatja a foglalkoztatás körülményeiről)
Nem válasz esetén: a nyomtatvány további adatainak kitöltése nem kötelező! Tájékoztatom, hogy ha a 6. pont szerint harmadik
foglalkoztatása iránti kérelem kapcsolódik a munkaerőigény-bejelentéshez, nemleges válasz a kérelem elutasítását vonja maga után.
2651 Rétság
11.Munkavégzés helye: (irányítószám, település, utca, házszám)
12. Munkavégzés több helyen is
13. Igen válasz esetén a további munkavégzési helyek címe:
(irányítószám, település, utca, házszám)

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

országbeli állampolgár

Igen

Nem

14.

Foglalkoztatni 15. Közvetíthetők max. 16. Közvetítés kezdete
kívánt létszám
létszáma
2022 év 6 hó 20 nap
17. Közvetítés vége
fő
fő
2022 év 6 hó 30 nap
5
5
19. A foglalkoztatás
7 hó 1 nap
2022 év
tervezett kezdete
20. Foglalkoztatás
2022 év
7
hó 31 nap
tervezett vége
23. Munkarend,
☐ kötött nappali
☐ állandó éjszakai

munkaidőbeosztás:
☐ 3 .vagy 4 műszak
☐ osztott
☐ állandó délelőtti műszak
☐ egyéb:
☐ egyenlőtlen
☐ állandó délutáni műszak
☐ vezénylés szerinti
☐ két műszak de-du
25. Szükséges jártasság, készség, ismeret (Részletezze) nem szükséges
25.1. Nyelvtudás (nyelv, szint)
nem szükséges
25.2. Gépjárművezetői ismeret
nem szükséges
26. A bejelentés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik
27. Munkakörhöz kapcsolódó juttatások:

18. A foglalkoztatás napi
☐ Teljes munkaidő (8 óra)
időtartama
☐ Részmunkaidő 4
21. Elvárt tapasztalat

28. Speciális munkakörülmények

Igen

hónap

22. Munkavégzés időtartama ☐ határozatlan
☐ határozott
☐ egyszerűsített foglalkoztatás
24. Állománycsoport
☐ segédmunkás
☐ ügyviteli alkalmazott ☐ vezető
☐ betanított munkás ☐ ügyintéző
☐ felső vezető
☐ szakmunkás
☐ irányító

25.3. Informatikai ismeret
25.4. Egyéb jártasság, készség
Igen: a támogatási döntés ügyszáma:
cafeteria:

év

óra

Nem; telefonköltség:

Igen

Nem ; utazás:

nem szükséges

nem szükséges

Nem
Igen

29. Napi munkaidő kezdete

Nem; egyéb:

6

óra 30

perc

30 További információk, megjegyzések:
31. Jelentkezés helye, ideje, módja:

2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Aláírásommal tudomásul veszem, hogy
- a munkaerőigényt és annak megszűnését a munkaerő foglalkoztatása helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél kell bejelentenem. Ha több megyére terjed ki a
munkakörben a munkavégzés, akkor a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti vagy a foglalkoztató székhelye vagy fióktelepe szerint illetékes állami foglalkoztatási
szervnél is bejelenthető. a munkaerőigény a nyilvántartásba vétel napjától számított legfeljebb 60 napig érvényes, a lejártát megelőzően tett bejelentésemre, legfeljebb 60 nappal
meghosszabbítható.
- munkaközvetítés kérése esetén: nyilvánosságra kerül a munkavégzés helye szerinti település neve, munkakör, szükséges szakképzettség, elvárt tapasztalat, várható kereset. Ha a 8.
pontban nyilatkozom erről, az álláshely az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) hálózatán megjelenik, és arra a törvényben meghatározott szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személy is kiközvetíthető.
- a megadott adatokban bekövetkezett változásról nyolc napon belül tájékoztatom az állami foglalkoztatási szervet.

Kelt: Rétság

2022 év 06

Kiadja: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2021

hó 23

nap.

…………………………………………………………………………………………………..
foglalkoztató cégszerű aláírása

Kérelem a „Nyári diákmunka 2022.” programban nyújtott bértámogatáshoz
Foglalkoztató neve: Rétsá g Vá ros
Ö nkormá nyzata
Adó száma
Székhely címe
Telephely címe
Munkavégzés helye
Szá mlavezető pénzintézet, szá mlaszá m (ahova a
tá mogatá st kéri)

Ré tsá g Vá ros Ö nkormá nyzata
15735492-2-12
2651 Ré tsá g, Rá kó czi ú t 20.

Vezető neve, beosztá sa, telefonszá ma, e-mail címe

2651 Ré tsá g, Ö nkormá nyzati terü letek.
OTP Bank, 11741031-15451615

Kapcsolattartó neve, telefonszá ma, e-mail címe
Á gazat, TEÁ OR’08
Gazdá lkodá si forma:
Statisztikai á llomá nyi létszá m
(a kérelem idő pontjá ban)

Mező fi Zoltá n, polgá rmester, 35/500-100,
polgarmester@retsag.hu
Hesz Ildikó , 30/270-09-83, munkaugy@retsag.hu
8411
Ö nkormá nyzat
21

Igényelt támogatás részletei
Munkakö re (megnevezés és FEOR szá m)
Segédmunka 9239

Napi
munkaidő
(ó ra)
4

Segédmunka 9239

4

Bruttó bére (Ft/hó )

Igényelt tá mogatá s kezdete - igényelt
tá mogatá s vége

Igényelt tá mogatá s
ö sszege (Ft/hó )

Igényelt tá mogatá s
ö sszesen (Ft)

100.000

2022.07.01-2022.07.31

100.000

500.000

100.000

2022.08.01-2022.08.31

100.000

500.000

Alá írá sommal elismerem, hogy a www.munka.hu oldalon talá lható , a „Nyá ri diá kmunka 2022.” munkaerő piaci programra
vonatkozó feltételeket tartalmazó Hirdetményt, illetve az azt szabá lyozó jogszabá lyokat megismertem, az abban foglaltakat
elfogadom. Tová bbá kijelentem, hogy a feltételeknek megfelelek.

Igen ☐
Fenn á ll ☐

Nyilatkozom, hogy velem szemben az Á ht. 48/B. § (1) bekezdése alapjá n ö sszeférhetetlenség
Tá mogatá ssal foglalkoztatni kívá nt létszá m (fő )

Nem ☐
Nem á ll fenn ☐
10

Igényelt tá mogatá s mindö sszesen (Ft)

1.000.000

Nyilatkozom, hogy az adott pénzü gyi évben, valamint az azt megelő ző két pénzü gyi évben, az Euró pai Unió mű kö désérő l szó ló Szerző dés 107. és 108. cikkének a csekély ö sszegű (de
minimis) tá mogatá sokra való alkalmazá sá ró l szó ló , a Bizottsá g 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete, illetve az Euró pai Unió mű kö désérő l szó ló Szerző dés 107. és 108.
cikkének a mező gazdasá gi á gazatban nyú jtott csekély ö sszegű (de minimis) tá mogatá sokra való alkalmazá sá ró l szó ló , a Bizottsá g 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete alapjá n
tá mogatá sban (beleértve a Nemzeti Foglalkoztatá si Szolgá lattó l kapott tá mogatá sokat is) az alá bbiak szerint részesü ltem (akkor kitöltendő, amennyiben részesült).
Tá mogató szerv megnevezése

Tá mogatá s nyú jtá s idő pontja
(a tá mogatá st megítélő okirat dá tuma
szerint)

Tá mogatá s ö sszege
(Ft)

A tá mogatá s tá mogatá startalma
(Ft)=(EUR)

Csatolandó mellékletek: munkaszerző dés, amit a foglalkoztatá s megkezdését kö vető 10 napon belü l szü kséges megkü ldeni a já rá si hivatal részére
Kelt: Rétsá g, 2022 év jú nius hó 23. nap.
…………………………………………………
a foglalkoztató cégszerű alá írá sa

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: Bakó Mónika képviselő

Köztéri szobor beszerzésének lehetősége

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő‐testület 2022. június 28‐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!
Rétság Város parkjai az utóbbi időben megújultak, látványosak, szépek lettek. A Templom kerttel kapcsolatban van javaslatom. A fából készült kopjafák állapota romlik. A fafaragású turul elkorhadt.
Javaslom, olyan időt álló szobor, emlékmű beszerzését, mely hosszú évtizedeken keresztül éke lehet a
településnek. Turul madár a javaslat, mely ősi nemzeti jelkép. Részletes leírás található történetéről,
jelentéséről a https://turul.info/turul/sorsa weboldalon.
Szegeden él egy szobrásznő, Tóbiás Klára, aki bronzból készít szobrokat. A megküldött modell szerint
kb. 70 cm magas KB. 2 m a szárnyak fesztávolsága. Augusztus, szeptember hónapban elkészülhet a
mű. Árajánlat is érkezett:
"A Turulmadár bronzban cizellálva teljesen készen 7millió 500 ezer Ft. lesz. A posztamens
ára ebben nem szerepel. A posztamensről a megrendelővel további személyes egyeztetésre kerülhet sor.
A művésszel történő megállapodás szerződésben rögzíthető, mely szerződés minden momentumot tartalmaz, ami az állítandó szoborhoz és annak kötelezettségéhez tartozik, mindkét fél számára.
Kedves Mónika!
Amennyiben kell a szobor, jó lenne minél hamarabb az öntést elindítani és lehetséges, hogy
akkor hamar készen lenne a turul és fel lehetne állítani.”
Egyedi szoborról lenne szó, ezért három ajánlat bekérése nem szükséges.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 10.
Bakó Mónika
képviselő
1 oldal a 3 oldalból

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

3.) Jogszabályi háttér
4.) Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI. 28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztéri szobor beszerzésének lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Templom kertbe Tóbiás Klára művésznőtől megrendelésre kerüljön egy db nagyméretű turul szobor 7.500.000 Ft értékben.
A művésznőtől szerződéstervezetet kell kérni.

Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Bakó Mónika képviselő
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI. 28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztéri szobor beszerzésének lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Templom kertbe újabb köztéri szobor kerüljön.

Határidő: ---.
Felelős: ---

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
VMKK …/2022.

Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes
Előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötés – Latte Maffiato koncert
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. június 28-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 2022. július 22-én, pénteken 19.00 órától „Kisudvari Koncertek” keretében egy zenei estet szervez, melyre a balassagyarmati Latte Maffiato
zenekart szeretné meghívni, akik korábban is nagy sikerrel adtak nyári esti koncertet az intézményben.
Ezúttal a koncertet a nagyparkolóban szeretnénk megtartani, saját színpaddal és hangtechnikával. A szolgáltatás költsége 250.000 Ft (AAM).
A „Kisudvari Koncertek” sorozatunk az éves munkatervben szerepel.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a program megvalósításához szükséges 250.000 Ft
összeget a 2022. évi költségvetési tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek.
Mellékletben csatoljuk a szerződéstervezetet.

Rétság, 2022. június 22.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.03.) 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
1 oldal a 2 oldalból

Szerződéskötés Latte Maffiato koncert

2022. … … -i Kt. ülésre

vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a
vis major munkacsoporttal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022.(VI.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. július 22-i Latte Maffiato Kisudvari Koncerttel kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés megkötését a Latte Maffiato Zenekarral (képviselő Ember Péter László) 250.000 Ft összegben jóváhagyja.
A Képviselő-testület a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges bruttó 250.000 Ft összeget a
2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza Simon Katalin intézményvezetőt 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 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
Művelődési Központ: 35/350 -785
Igazgató: 35/55 0-16 4, Könyvtár: 35 /550-163

Ügyiratszám: …/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
Név: Ember Péter László
Adószám: 8390103001; Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103719 18970000 01000004
Cím: 2660 Balassagyarmat, Damjanich 3/a.
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint:
A szolgáltatás megnevezése: Latte Machiato zenekar koncertje
A szolgáltatás helye: Rétság, Nagyparkoló (eső esetén: Városi Művelődési Központ és
Könyvtár).
Időpontja: 2022. július 22. péntek, 19.00 órától. Időtartam: kb. 60-75 perc
A szolgáltatás teljes költsége: 250.000 Ft AAM
A megbízási díj kifizetése az előadás után 8 napon belül számla ellenében átutalással történik.
A megbízott vállalja, hogy esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén megfelelő
helyettesről (helyettesítő eszközről) gondoskodik. Megbízott a szerzői jogvédő hivatalhoz
történő jelentés érdekében a dallistát legkésőbb a koncert kezdetéig a megbízó részére átadja.
Megjegyzés, technikai feltételek: Alaphangosításról a megrendelő gondoskodik. ....................
......................................................................................................................................................
A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek.
Rétság, 2022. június 22.

...............................................
megrendelő

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

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

Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes
Előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötések utólagos jóváhagyása - Nemzeti Összetartozás Napja, Ünnepi könyvhét
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. június 28-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!
2022. június 3-án tartottuk a Trianoni megemlékezést, ahol Varga Bíró Tamást kértük fel
közreműködőnek, a szolgáltatás díja 40.000 Ft AAM.
2022. június 07-én, a 93. könyvhét alkalmából Pásztor Sándorné, balassagyarmati ma‐

gyartanár, író, intézményünk könyvtárában "A halhatatlan Mikszáth Kálmán" c. könyvét mutatta
be, a szolgáltatás költsége 30.000 Ft AAM.
2022. június 09‐én a– Nógrádi Gergely (Presskontakt Bt képviseletében, székhely: 1132
Budapest, Visegrádi u. 9.) tartott rendhagyó irodalomórát, a szolgáltatás költsége 40.000 Ft
AAM.
Mindhárom esemény rendben lezajlott, az érdeklődők pozitív visszajelzései alapján sikeres prog‐
ramokat tudunk magunk mögött.
A szerződések rajtunk kívül álló okok miatt a májusi testületi ülés anyagainak beadási határideje
után készültek el, így a májusi ülésre nem tudtuk beadni. Kérjük megértésüket!
A programok a 2022. évi munkatervünkben szerepelnek, a megvalósításhoz szükséges össze‐
get a 2022. évi költségvetésünk tartalmazza.
A tisztelt Képviselő‐testülettől a szerződések utólagos jóváhagyását kérem.
Mellékletben csatoljuk a szerződéseket.

1 oldal a 2 oldalból

Szerződéskötések utólagos jóváhagyása – Nemzeti Összetartozás Napja, Ünnepi könyvhét 2022. … … -i Kt. ülésre

Rétság, 2022. június 22.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.03.) 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, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a
vis major munkacsoporttal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022.(VI.08.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a Nemzet Összetartozás Napja és az Ünnepi Könyvhét szerződéseivel
kapcsolatban. Képviselő testület a
1. Varga-Bíró Tamással 40.000 Ft (AAM) értékben
2. Pásztor Sándornéval 30.000 Ft (AAM) értékben
3. Presskontakt Bt-vel, Nógrádi Gergely képviseletében 40.000 Ft (AAM) értékben
kötött szerződéseket összesen 110.000 Ft értékben, utólag jóváhagyja.
Határidő: 2022.
Felelős: Simon Katalin int.vez.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS
KÖNYVTÁR

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

Tárgy: Megbízási szerződés
Ügyiratszám: 123/2022.
Ügyintéző: Simon Katalin
Adószám: 15453260-1-12
Számlaszám: 11741031-15453260
E-mail: muvkozpont@retsag.hu; konyvtar@retsag.hu

Megbízási szerződés
mely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Rétság, Rákóczi út 26., képviseli
Simon Katalin) – mint Megbízó, valamint
Név: Pásztor Sándorné Adószám: 8323234175 Cím, tel./fax.: 2660 Balassagyarmat, Váci
Mihály utca 51.
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint:
A szolgáltatás megnevezése: Ünnepi Könyvhét - Könyvbemutató
1. Megbízott 2022. június 7-2022. június 07-ig határozott idejű megbízásban
könyvbemutatót tart.
2. Megbízott vállalja, hogy 2022. június 7-én, 17.00 órától könyvbemutatót tart „ Halhatatlan
Mikszáth Kálmán” művét mutatja be.
3. A feladat ellátásáért a Megbízó bruttó 30.000 Ft, azaz Harmincezerforint/ bruttó
megbízási díjat fizet a Megbízottnak.
4. A megbízási díjat a Megbízó utólag, a vezető utalványozása után fizeti ki.
5. Megbízó a kifizetést átutalással teljesíti a OTP vezetett 11773418-10661905. számú
bankszámlára.
6. A Megbízási szerződést a Megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a Megbízottnak az
addigi tevékenység ellenértékét megfizetni.
7. A szerződést a Megbízott fél is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell
lennie ahhoz, hogy a Megbízó a feladat intézéséről gondoskodhasson.
8. Szerződő Felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
9. A Felek jogvitájuk esetére kikötik a területileg eljáró Bíróság kizárólagos illetékességét.
10. A szerződő Felek jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Rétság, 2022. május 24.

………………………………

………………………………

intézményvezető
Megbízott

Megbízó

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS
KÖNYVTÁR

Tárgy: Szolgáltatási szerződés

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

Ügyiratszám: 111/2022.
Ügyintéző: Kelemen Ágnes
Adószám: 15453260-1-12
Számlaszám: 11741031-15453260
E-mail: muvkozpont@retsag.hu

Szolgáltatási szerződés
Amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.)
– mint megrendelő – és
Név: VBT-ART BETÉTI TÁRSASÁG (Képviseli: Varga-Bíró Tamás – ügyvezető)
Adószám: 72838839-1-32
Cím, tel./fax.: 2660 Balassagyarmat Árpád utca 13. -1.em. 2.ajtó
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint:
A szolgáltatás megnevezése: Varga-Bíró Tamás zenei közreműködése a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen

A szolgáltatás helye: RÉTSÁG, TEMPLOMKERT (Szabadtér)
Időpontja: 2022. JÚNIUS 3. péntek, 10.00 órától Időtartam: Kb. 30 perc
A megbízott a rendezvény helyszínén megjelenik, a rendezvény témájához illő, méltóságteljes
gitáros-énekes dalok előadásával közreműködik.
A szolgáltatás teljes költsége, mely magában foglalja az útiköltséget is: 40.000 Ft (AAM),
azaz Negyvenezer Forint.
A megbízási díj kifizetése az előadás után a helyszínen számla ellenében készpénzzel történik.
Megjegyzés, technikai feltételek: Megrendelő biztosítja a hangosításhoz szükséges
alaptechnikát: keverőpult, hangfalak, mikrofon...........................................................................
......................................................................................................................................................
A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek.
Rétság, 2022. május 23.

...............................................
megrendelő

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

Meghívási megállapodás
amely létrejött egyrészről a:
Városi Művelődési Központ és Könyvtár székhely: 2651 Rétság Rákóczi út 26. Adószám:
15453260-1-12 Képviseli és kapcsolattartó: Varga Nándorné 06-35 550 163
mint MEGBÍZÓ, másrészről
Presskontakt Bt székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 9. (Postacím: 2131 Göd Pf. 82)
adószám: 28265793-2-41 Képviseli és kapcsolattartó Dr. Nógrádi Gergely +36 30 203
1171 mint MEGBÍZOTT
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó meghívja Dr. Nógrádi Gergely írót Rétság
Városi Művelődési Központ és Könyvtár helyszínen 2022. június 08. szerda 10 h-kor
kezdődő rendhagyó irodalomórára.
2. A Megbízott az aláírt Megállapodás vétele után biztosítja, hogy az író a megbeszélt
találkozón pontosan megjelenik, ott negyvenöt-ötven perces előadást tart, illetve
beszélgetést folytat a jelenlévőkkel. Ezt követően a szerző dedikál.
3. A Megbízó 50.000 (ötvenezer) Ft értékben könyveket vásárol a Presskontakt Bt.-től
átutalásos számla ellenében, amely könyveket az író viszi magával a találkozóra. Valamint
40.000 (negyvenezer) tiszteletdíjat fizet a Megbízó átutalásos számla ellenében.
4. A Megbízó vállalja, hogy a kitöltött aláírt és beszkennelt Megállapodást a találkozó
időpontja előtt minimum 7 nappal visszaküldi a Megbízottnak e-mailben.
A Megbízó a következő névre és címre, adószámra kéri kiállítani a fenti összegről szóló számlát*:

Név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Adószám: 15453260-1-12
Kelt: Göd 2022. május 20.

……………………………………
Megbízó

……………………………………
Megbízott

Presskontakt Bt. 1132 Budapest, Visegrádi u. 9.
Levélcím: 2131 Göd Pf. 82 * Fax: 06-27-534-359 * www.nogradi.hu * E-mail: presskontakt@presskontakt.hu

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

Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes
Előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötések jóváhagyása – Szent István Nap
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. … …-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 217/2022.(V.30) Kt. határozattal Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a 2022. augusztus 20-i Szent István nap kulturális programjaihoz szükséges szerződések
aláírását.
A rendezvény megvalósításához szükség további három szerződés módosítása megtörtént, melyeket az előterjesztés mellékletekén csatolunk:
- Biztonsági dokumentáció
Megbízási szerződés – Juhász Zsolt ev.
135.000 Ft AAM
- Biztonsági őrzés
Szolgáltatási Szerződés – Menilán Complex Kft.
215.000 Ft AAM
- Színpad és fénytechnika
Bérleti szerződés – Zsarnóczay Rajmund ev.
890.000 Ft bruttó
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szerződések aláírását engedélyezni szíveskedjenek, a teljesítéshez szükséges bruttó 1.240.000 Ft összeget a városi költségvetés 2022. évi
tartaléka terhére biztosítani szíveskedjenek.
Rétság, 2022. június 22.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság város Önkormányzat Képviselőtestületének 217/2022.(V.30) Kt. határozata a
2022. évi Szent István napok rendezvényről
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.03.) 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
1 oldal a 2 oldalból

Szerződéskötések jóváhagyása – Szent István Nap

2022. … … -i Kt. ülésre

követően lehet aláírni vagy 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.(……) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. augusztus 20-i Szent István Nap rendezvényhez szükséges
szerződéskötésekkel kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező alábbi szerződéstervezeteket jóváhagyja:
1.
2.
3.

Biztonsági dokumentáció tárgyában Megbízási szerződés kötése Juhász Zsolt ev.-val
135.000 Ft AAM összegben,
Biztonsági őrzés tárgyában Szolgáltatási Szerződés kötése Menilán Complex Kft.-vel
215.000 Ft AAM összegben,
Színpad és fénytechnika bérlése tárgyában Bérleti szerződés kötése Zsarnóczay Rajmund
ev.-val 890.000 Ft bruttó összegben,

A Képviselő-testület a fenti szerződések teljesítéséhez szükséges bruttó 1.240.000 Ft összeget a
2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza Simon Katalin intézményvezetőt a fentiekben felsorolt szerződések aláírására.
Határidő: 2022. augusztus 10.
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: …/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
Menilán Complex KFT.
Székhely:2623 Kismaros, Asztalos J. u.3.
Telephely: 2651 Rétság, Petőfi u. 57.
Adsz: 27075207-1-13
Képviselő: Menczel Gyula
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint:
A szolgáltatás megnevezése: Biztonsági felügyelet, éjszakai színpadőrzés
Rendezvény neve: „Szent István Nap”
A szolgáltatás helye: Rétság, Nagyparkoló
Időpontja:
2022. augusztus 19-én 22.00 órától 2022. augusztus 20-án 8.00 óráig – 1 fő éjszakai őrzés
2022. augusztus 20-án 15.00 órától 22.00 óráig – 5 fő biztonsági felügyelet
A szolgáltatás költsége: 215.000 Ft AAM
A szolgáltatás költsége annak teljesítése után 8 nappal kerül kifizetésre egy összegben,
utalással számla ellenében.
A szolgáltató a munka elvégzéséhez szükséges engedéllyel rendelkezik.
A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek.

Rétság, 2022. május 13.

…………………………………
megrendelő

…………………………………
szolgáltató

Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről Zsarnóczay Rajmund EV 2600 Vác, Tabán u. 35.
Adószám: 69677311-1-33. Bankszámlaszám: 11773425-04206590
Kapcsolattartó: Zsarnóczay Rajmund Tel: +36302119214,
mint bérbeadó,
másrészről a Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26.)
Adószám: 15453260-1-12. Bankszámlaszám: 11741031-15453260
Kapcsolattartó: Majnik Tamás Tel: 06-30-209-5270
mint bérlő között, az alább megjelölt helyen és időben, a következő tartalommal:
1. Bérbeadó bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező bérleményeket:
- 9m x 7m motoros alumínium színpadfedés Milos típusú tűzálló ponyva borítással
- 8m x 6m színpad, 1db lépcsővel
- 2db 3m x 2m dob dobogó Prostage típusú, 750kg/m2 terhelhetőséggel
- Hangtechnika függesztett line array rendszerű 40.000w frontkeveréssel, in-fill
kiegészitéssel, Yamaha, Soundcraft, AH, 32csatorna keverés frontban, 16csatorna
keverés monitorban, Lexikon, TC, Alesis, effektpark, Shure, AKG, Sennheiser
mikrofonpark, 2db URH mikrofon
(a bérbeadó részéről az Kelemen Kabátban zenekarral történt egyeztetésnek
megfelelően)
- 2db nearfill hangfal 2.000w
- színpadi fénytechnika 24.000w vezérléssel (8db 1kW fresner, 12db LED PAR64,
4db sokkoló, 2db koncert hazer, 2db színpadi ventillátor)
- robotlámpa rendszer 8+6db vezérléssel
- 3m x 3m front keverő sátor Alutent oldalfalakkal, sátor világítással
az alábbi időpontra, és helyszínre: 2022.08.20., Rétság, Nagy parkoló.
Telepítés, 2022. 08. 19-én, olyan időben, hogy a színpadtechnika 2022. augusztus 20-án 15:00
órakor hangpróbára alkalmas állapotban legyen. Műsorkezdés 16:00 óra.
Bontás 2022.08.20-án a rendezvény befejezését követően.
2.) Bérlő az l.) pontban megjelölt színpadi eszközöket, a fent megjelölt időpontra bérbe veszi,
mely bérleti időre az alábbi bérleti díjat fizeti meg bérbeadó részére: bruttó 890.000 Ft/nap,
Bérleti díj: bruttó 890.000 Ft, azaz nyolcszázkilencvenezer forint.
A bérleti díj az eszközök mellett a beüzemelést elvégző szükséges személyzet díját és
kiadásait, valamint a rendezvény időtartamára a technikus díját, és a helyszínre kiszállítást,
illetve visszaszállítást is tartalmazza. A bérbevevő biztosítja a működéshez szükséges
380V/32A ipari áram csatlakozást a színpadtól 10m-en belül. Bérlő erre kirendelt elektromos
szakembereivel Bérbeadó a rendezvény napján vagy szükség esetén előtte is együttműködik a
jelen szerződés teljesülése érdekében. Bérlő a műsor nélküli időpontokban köteles a bérelt
eszközök őrzését biztosítani.
3.) Bérlő jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban megjelölt
bérleti időtartamra szóló bérleti díjat a szolgáltatás hibátlan teljesítésével egy időben, a
berendezések lebontását követően megfizeti bérbeadó részére átutalással, számla ellenében.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra.
4.) A színpad fedés felállítására az adott helyen a bérlőnek kell engedéllyel rendelkeznie.
Amennyiben a színpadfedés szilárd burkolatú területen kerül felállításra, a rögzítése
dűbelezéssel történik. A színpad műszaki paramétereit tekintve felek rögzítik, hogy tartottak
egy közös helyszín bejárást, amelyen a Bérbeadó megtekintette a műszaki kialakítást a jelen
szerződés teljesítéséhez megfelelően előkészítettnek talált.
Amennyiben a területet nem a bérlő üzemelteti, a dűbelek befúrására is engedélyt kell kérnie,

illetve tájékoztatnia kell bérbeadót arról, hogy a színpadfedés alatti területen közmű húzódik-e
és kijelölni annak helyét. Bérlő köteles gondoskodni arról is, hogy a terület alkalmas
állapotban legyen a színpad fedés felállítására.
5.) Amennyiben a rendezvényhelyszínen fellépő közlekedési akadályoztatás miatt nem sikerül
határidőre teljesíteni, bérbeadó emiatt nem tartozik felelősséggel.
6.) Amennyiben bérlő a felépített színpadi eszközök átadását követően bármiféle változtatást
eszközöl, a bérbeadó hozzájárulása nélkül, és ezzel kapcsolatosan kár merül fel, úgy bérlő
teljes felelősséget és kártérítési kötelezettséget vállal. A színpadfedésen kívülről 1 méteres,
belülről 30 cm-es védőtávolságot kell tartani bármilyen más tárgy, vagy felépítmény
elhelyezésekor.
7.) Bérbeadó kötelezettséget vállal a bérlő által megjelölt időpontra történő, - a bérlet tárgyát
képező színpadi eszközök - felállítására, annak biztonsági követelményének betartására.
8.) Bérlő a bérlet tárgyát képező felépítményen semmiféle változtatást, átépítést, felújítást a
bérbeadó hozzájárulása nélkül nem eszközölhet. Bérbeadó a színpad-fedést felemelt
állapotban adja át, amennyiben a szél erőssége az 40 km/órát meghaladja, biztonsági okokból
a fedést 2m magasságra le kell engedni.
9.) Bérlő a rendeltetésszerű használat során felmerülő - természetes elhasználódással
felmerült - költségek megtérítésére nem köteles, ide nem tartozik az épületben vagy a
térburkolatban bekövetkező esetleges elváltozást, amennyiben ezek Bérbeadó működésével
összefüggésbe hozhatóak.
10.) Bérbeadó kiköti, hogy a színpadi eszközök díszítése során csak rögzítővel ellátott díszítő
elemeket használhat, ragasztással, ragasztószalaggal vagy dróttal történő díszítés tilos! Bérlő
nem használhat olyan díszítő elemet, amely karcolja vagy elszínezi a ponyvát vagy a
fémszerkezetet! Tilos hozzátámasztani bármit is a ponyvához vagy a tartószerkezethez, az
ebből adódó károsodás szintén a bérlőt terheli.
11.) Bérbeadó kiköti, hogy bérlő csak a színpadfedéssel együtt bérbe adott világító
berendezést használhatja, mely nem átalakítható, más, annak működtetésére nem jogosult
személy a működésébe nem avatkozhat bele. Bérbeadó ezen kikötésére tekintettel a
világításhoz is megfelelő szakképzettségű szakember részvételét biztosítja a rendezvényen.
12.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlet tárgyát képező színpadon tilos a
dohányzás, nyílt láng használata, ételek sütése, főzése!
13.) Bérlő kijelenti, hogy a színpadi eszközök rendeltetésszerű használatának szabályait
tudomásul vette.
Amennyiben a Bérlő hibájából történő nem rendeltetésszerű használatból eredően bármiféle
kár éri bérbeadót, úgy bérlő azonnali kártérítési felelősséggel tartozik.
14.) A káresetről bérlő haladéktalanul köteles értesíteni bérbeadót és visszavételezéskor
köteles személyesen, vagy képviselője által részt venni. Amennyiben a bérlő hibájából
keletkezett kár azonnali elhárításához szükség van bérbeadó soron kívüli helyszínre
utazására, úgy annak teljes költsége a bérlőt terheli.
15.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
16.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsősorban egyeztetés útján peren kívül rendezik.
Fent nevezett felek jelen szerződést, átolvasást és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kelt: Vác, 2022. június 07.

………………………….…………
bérlő

………………………….
bérbeadó

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

Tulajdonosi hozzájárulási kérelem víz-és szennyvíz bekötéshez

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. június 28‐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 Water-Jet Kft. tulajdonosi hozzájárulást és közútkezelői nyilatkozat kér a Rétság belterület 215 hrszú ingatlan (leendő autómosó) víz-szennyvíz bekötéséhez, illetve a vízakna kialakításhoz.
Az érintett közutak a 229/1 hrsz-ú Kossuth utca és a 221 szervízút, amely a Kossuth utcát köti össze a
Zrínyi utcával (helyi nevén Ulicska).
Vízakna kialakítása: A Kossuth utca és a szervízút torkoltában lévő zöldterületen kerülne kialakításra.
Ivóvíz bevezetés: a Kossuth utca felöli jobb oldalon, az ott lévő ingatlanok házfalától kb. 1 m-re kerülne. A szervízút jobb oldaláról a szemközt oldalra a szervízút átvágásával kerülnek a vezeték.
Szennyvíz rákötés: A szervízút közepére van tervezve az új vezeték. A bekötővezeték a Kossuth utcai
gravitációs gerincvezetékre köthető. A gerincvezeték szilárd burkolat alatt húzódik. A szennyvízvezeték
rákötés szintén a szervízút átvágásával történne.
A 221 hrsz-ú szervízút rossz állapotú, de szükség esetén menekülőútként használható. A tervező előírta, hogy a munkák során egy nyomtávban folyamatosan biztosítani kell a közlekedést.
A kérelmet és a kiviteli dokumentációkat az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tulajdonosi hozzájárulás
felételeit meghatározni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 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.( VI.28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 221 hrsz-ú ingatlanon víz-és szennyvíz vezeték kiépítéséhez és a 229/1 hrsz-ú területen kialakítandó vízaknaépítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulási kérelemről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Water_Jet Kft.. részére a tulajdonosi hozzájárulást a csatolt tervvázlat szerint, az
alábbi feltételekkel megadja:
Vízakna kialakítása
1……………………………………..
2.
3.
Ivóvíz bekötéshez:
1……………………………………..
2.
3.
Szennyvíz bekötéshez
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 Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A Rétsági Városi Sport Egyesület részére átadott ingatlanok átvétele, pályahasználati engedély
megadása

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő‐testület 2022. június 28‐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!
Szóbeli tájékoztatást kaptam a Rétsági Városi Sport Egyesület elnökétől arról, hogy az egyesület nem
kíván indulni a 2022/2023-as bajnokságon. Az új labdarúgó egyesület bejegyzése folyamatban van, de
a nevezési határidőig még nem történhet meg. Átmenetileg a Rétsági Árpád Egyesület biztosít szakosztályt számukra. A nevezéshez szükséges a Rétsági Árpád Egyesületnek pályahasználati engedélylyel rendelkezni.
A
295 hrsz-ú kivett sporttelep besorolási ágú 11.867 m2-es terület Rétság Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdona.
2017. évben megújításra került az ingatlan használatba-adási szerződése. A hatályos szerződés 1.
pontja szerint kizárólagos használatba adás történt a Rétság Városi Sport Egyesület (RVSE) részére
azzal a feltétellel, hogy ott futballmérkőzések és edzések megtartására kerül sor. Ugyanez a
szerződés 5. pontja szabályozza a felmondás lehetőségét. „A felek a jelen használatba-adási szerződést, közös megegyezéssel, bármikor felmondhatják. Jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése esetén, szerződő felek azonnali hatályú felmondással élhetnek.”
Az RVSE a vállalt feltételt nem tudja biztosítani tekintettel arra, hogy nem indul a bajnokságon. Kifogásolom, hogy az egyesület elnöke minderről csak szóban tájékoztatta az egyesület tagjait és az ingatlan
tulajdonosát, Rétság Város Önkormányzatát. A hivatkozott szerződés 3. pontja alapján az RVSE eseti
ingatlanhasználatot biztosíhat rétsági egyesületeknek, szervezeteknek.
Mivel az RVSE az 1. pontban vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, kezdeményezem a
157/2017. (VI.23.) számú szerződés azonnali hatályú megszüntetését és pályahasználati engedély
megadását a Rétsági Árpád Egyesület részére.
A sportegyesület életéről nem sokat tudunk. A hivatalos nyilvántartásban (https://birosag.hu/civilszervezetek-nevjegyzeke) az elnök tisztsége 2022.május. 12-én megszűnt.

1 oldal a 4 oldalból

Elnök hiányában az egyesület léte is megkérdőjelezhető.
A bírósági bejegyzés szerinti cél:
Rétság város lakossága számára a rendszeres sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet fejlesztése, az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. A labdarúgó sport népszerűsítése, szakmai fejlesztése, az edzési, versenyzési lehetőség intézményes biztosítása.
Rétság Város Önkormányzata jelentős összegekkel támogatta az RVSE-ét. A támogatás célja a bajnokságokon való indulás volt. Gyakorlatilag erre a célra adta át a sportpálya használatát is.
Javaslom továbbá a Mikszáth utcai „Faház” épületet is rövid időn belül vegyük vissza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 23.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy egyesületünk vezetősége úgy döntött, a 2022-23-as labdarúgó
bajnoksági indényre a Rétsági Árpád Egyesületen keresztül, annak szakosztályaként biztosítja a
Rétsági felnőtt labdarúgó csapat indulását! Ezzel kapcsolatban a regisztrációhoz és nevezéshez szükséges adminisztrációs lépéseket, már megtettük! Amennyiben Rétság Város Önkormányzata anyagi
támogatásban szeretné részesíteni ezt a szakosztályt, az Öregfiúkhoz hasonlóan a Rétsági Árpád
Egyesületen keresztül ezt megteheti!
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
Tisztelettel: Fodor László elnök”
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3.) Jogszabályi háttér
4.) Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI. 28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Sport Egyesülettel a
157/2017. (VI.23.) Kt. határozat alapján megkötött szerződés felmondásáról készített előterjesztést.
A Rétság Városi Sport Egyesület a szerződés 1. pontjában vállalt kötelezettségének nem tud eleget
tenni, ezért a Képviselő-testület a 295 hrsz-ú kivett sporttelep besorolási ágú, 11.867 m2-es terület
használatára kötött szerződést 2022. június 30. nappal felmondja.
A sporttelepen lévő sportöltözőt leltárkészítéssel egyidejűleg kell átvenni. Az átvételről jegyzőkönyvet
kell felvenni. A közüzemi mérők állását dokumentálni szükséges. Szintén letárral alátámasztva kell
átvenni a sportpályához tartozó eszközöket is.
Az átadás-átvételnek legkésőbb 2022. július …….. napig meg kell történni.
Határidő: 2022. június 29.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI. 28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Sport Egyesület részére a Rétság 144 hrsz-ú, természetben Rétság, Mikszáth u. 41. szám alatt lévő sport tevekénység céljára átadott ingatlanokra vonatkozó
- 49/1991 /VI.21./ sz Kt. határozatot
- 69/1991 /VIII.30./ sz. Kt határozatot,
- 904/1991. kiutaló jegyzői határozatot
visszavonja.
Az épületet leltárkészítéssel egyidejűleg kell átvenni. Az átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni. A közüzemi mérők állását dokumentálni szükséges.
A sporttelepen lévő sportöltözőt leltárkészítéssel egyidejűleg kell átvenni. Az átadás-átvételek legkésőbb 2022. július …….. napig meg kell történni.
Határidő: 2022. június 29.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
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III.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( VI. 28.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egyesület részére
pályahasználati engedély kiadásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 295 hrsz-ú kivett sporttelep besorolási ágú 11.867 m2-es területre, mely Rétság
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdona, a Rétsági Árpád Egyesület részére a 2002/2023-as bajnoki idényre pályahasználatot biztosít.
Az ingatlan használatára 2022. augusztus 31. napig megállapodást kell kötni.
Határidő: 2022. június 29., majd szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

4

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

Projektmenedzseri szerződések jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő‐testület 2022. június 28‐i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő‐testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Falu Program elnyert projektjei tartalmaznak forrást a projektmenedzseri feladatokra. Két
pályázat esetén nem rendelkezünk projektmenedzseri szerződéssel, konkrétan a temetői urnafa építés
és a Kossuth utcai járdafelújítás.
A munkák elkészültek, de projektmenedzser hiányában az elszámlás még nem történt meg. A pályázatban vállalkozói szolgáltatás szerepel a projektmenedzseri feladatokra.
Az elszámolási határidóre augusztus 29-ig kaptunk hosszabbítást. Árajánlatot és szerződéstervezetet
kértünk Suba Stefitől a szolgáltatás elvégzésére. A szerződés tartalmazza az árajánlatot is. A projektmenedzseri vállalás megegyezik a támogatói okiratban rendelkezésre álló összeggel, többlet költségvetési forrás biztosítására nincs szükség.
A Kossuth utcai járdafelújítás esetében a projektmenedzseri díj 286.499 Ft (AAM), a temetői urnafal
építés esetében pedig 209.250 Ft (AAM). A szerződéseket visszamenőleges hatállyal szükséges jóváhagyni.
A szerződéstervezeteket az előterjesztéshez csatolom.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 27.
Mezőfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

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.( VI.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében
megvalósult projektmenedzseri szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület visszamenőleges hatállyal jóváhagyja
- az „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramra és
- a „Temetői infrastruktúra fejlesztése” alprogramra
kötendő projektmenedzseri szerződéseket. Felhatalmazza Mezőfi Zolán polgármestert a szerződések
aláírására.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I./ Szerződő felek:
amely létrejött egyrészt
név: Rétság Város Önkormányzata
székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
képviselő: Mezőfi Zoltán János
telefon: 06/30-321-18-85
e-mail: hivatal@retsag.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
név: Suba Stefi egyéni vállalkozó
székhely: 2619 Legénd, Táncsics Mihály u.6.
adószám: 69548569-1-32
Bankszámlaszám: 11773425-04151397
képviselő: Suba Stefi
e-mail: subastefiev@gmail.com
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
II./ Felek előzetesen rögzítik az alábbiakat:
Megrendelő a Magyar Falu Program hazai forrás terhére „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” -MFP-FVT/2020 című alprogramban nyertes pályázatának megvalósításából
eredő projektmenedzsmenti feladatainak ellátását, határozott időszakra, folyamatos
szakértői tevékenység biztosításával bízza meg a Vállalkozót. A Megbízott a megbízatást
vállalja. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel,
munkaerővel és apparátussal rendelkezik. Projektazonosító: 3113433419
III./ A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy elvégezi a Pályázati felhívásban foglalt,
a pályázati költségvetés terhére elszámolható projektmenedzseri feladatokat az alábbiak
szerint:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a projektmenedzseri feladatok teljeskörű
ellátását a projekt zárásáig. Összeállítja a kötelezően elkészítendő dokumentációkat,
pénzügyi elszámolásokat, valamint a záró pénzügyi műveletek elkészítését.

IV./ Vállalkozói díj, és fizetési feltétek:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a III. pontban meghatározott feladatok
teljeskörű megvalósítása esetén Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek
összege:
Vállalkozói díj: 209 250 Ft. + 0%ÁFA
Kettőszázkilencezer-kettőszázötven forint.

=

209

250

Ft.

azaz

Esedékesség: teljesítésigazolás alapján 8 napon belül.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízási díj magában foglalja a Vállalkozó által
teljesítendő tevékenységégével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat /pl.
kiszállási költség, munkabér, kellékanyagok ára stb./, így ezeken túlmenően semmilyen
jogcímen nem jogosult további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a
szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
Megrendelő előleget nem fizet. Előteljesítés lehetséges.
Megrendelő a számlákat a teljesítésigazolást követően Vállalkozó által szabályosan kiállított
számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fizeti meg a Vállalkozó
OTP Banknál vezetett 11773425-04151397. számú bankszámlájára átutalással.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben, és az alábbiakban
részletesen körülírt munkák elvégzésére képes, annak hiánytalan teljesítésére vállalkozik.
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait a lehető legszakszerűbben, kellő
körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálatai adatok egybevetésével, Megrendelő
utasításainak és érdekeinek, a jogszabályi és szakmai követelményeknek, standardoknak
megfelelően, legjobb tudása szerint, a határidők pontos betartásával köteles ellátni.
A szabályosan kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Megrendelő köteles a Ptk.
6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.
Amennyiben Vállalkozó a számviteli törvény szerint alakilag kifogásolható számlát állít ki,
és ezért Megrendelő nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, ez nem eredményezi
Megrendelő késedelmét. A számlának hivatkozást kell tartalmaznia jelen szerződésre.
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles díjmentesen módosítani az elkészült
dokumentációt, amennyiben azt a Közreműködő Szervezet és engedélyező hatóságai kéri.
V./ Együttműködés:
Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Az
együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája felek képviselői útján valósul meg.
Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével
kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, telefonon, illetve e-mail útján történő
közlését.

Megrendelő részéről:
név: Mezőfi Zoltán János
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
telefon: 06/30-321-18-85
e-mail: hivatal@retsag.hu

Vállalkozó részéről:
név: Suba Stefi egyéni vállalkozó
cím: 2619 Legénd, Táncsics u.6.
telefon: +36 30 260 2975
e-mail: subastefiev@gmail.com

Megrendelő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy Vállalkozó által előzetesen 5
munkanappal jelzett egyeztetések személyi és tárgyi feltételeit megteremti.
Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó által kért
adatokat a kért időpontban és formában rendelkezésre bocsátani, ugyanakkor jogosult az
adatszolgáltatási igény megfogalmazásakor a nyilvánvalóan lehetetlen igény teljesítését
megtagadni. E körben Vállalkozó a feladat szempontjából releváns adatok igénylésére
szorítkozik.
Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által javasolttól eltérő döntést hoz Vállalkozó
kifejezett egyet nem értése ellenére, a bizonyítottan eltérő döntés és eltérő előkészítő anyagok
használatából adódó esetleges károkat Megrendelő viseli.
A szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a
cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás a fent meghatározott
személyeken keresztül történik.
Azonnali, vagy rövid határidővel történő intézkedést igénylő esetben a Megrendelő jogosult
szóban információt kérni, illetve utasítást adni a Vállalkozónak, Vállalkozó köteles a
Megrendelő szóbeli utasításainak — egyet nem értés esetén a Megrendelő felelősségére —
eleget tenni. A Megrendelő ebben az esetben nyilatkozatát szóban is megteheti. A szóbeli
nyilatkozatokat utólagosan a szerződő felek írásba foglalják.
Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely
a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése, azaz a megbízás eredményessége
előre láthatóan akadályba ütközik, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.
Az a fél, aki az együttműködési kötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből származó
kárát megtéríteni.
VI./ Titoktartási kötelezettség:
Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2011. évi CXII. törvény figyelembevételével tud
titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből

nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget
nem vállal.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a 2011. évi CXII. törvény szerint jelen szerződésre
vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse.
Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadóak.
VII./ Záró rendelkezések:
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg,
amennyiben az egyeztetés 30 napon belül eredményre nem vezet, úgy Szerződő felek
alávetik magukat az illetékes bíróságnak.
Jelen szerződés tartalmazza a Felek teljes és kizárólagos megállapodását, a Felek között a
szerződéskötést megelőzően jelen szerződés tárgyára létrejött minden szóbeli vagy írásbeli
megállapodást magában foglalja, ezért azok jelen szerződés megkötésével érvényüket
vesztik.
Jelen szerződés, csak írásban, felek közös megegyezésével módosítható.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok megfelelően irányadóak.
Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak
tartalmával minden tekintetben egyetértve, jóváhagyólag, cégszerűen 2 db eredeti példányban
írták alá, melyből 1 db a Megrendelőt, 1 db a Vállalkozót illeti meg.

Rétság, 2020……………………..

…………………………………..
Mezőfi Zoltán János
Rétság Város Önkormányzata
Megrendelő

……………………………………….
Suba Stefi
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I./ Szerződő felek:
amely létrejött egyrészt
név: Rétság Város Önkormányzata
székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
képviselő: Mezőfi Zoltán János
telefon: 06/30-321-18-85
e-mail: hivatal@retsag.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
név: Suba Stefi egyéni vállalkozó
székhely: 2619 Legénd, Táncsics Mihály u.6.
adószám: 69548569-1-32
Bankszámlaszám: 11773425-04151397
képviselő: Suba Stefi
e-mail: subastefiev@gmail.com
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
II./ Felek előzetesen rögzítik az alábbiakat:
Megrendelő a Magyar Falu Program hazai forrás terhére „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” -MFP-BJA/2020 című alprogramban nyertes
pályázatának megvalósításából eredő projektmenedzsmenti feladatainak ellátását,
határozott időszakra, folyamatos szakértői tevékenység biztosításával bízza meg a
Vállalkozót. A Megbízott a megbízatást vállalja. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás
ellátásához szükséges szakértelemmel, munkaerővel és apparátussal rendelkezik.
Projektazonosító: 3081853118
III./ A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy elvégezi a Pályázati felhívásban foglalt,
a pályázati költségvetés terhére elszámolható projektmenedzseri feladatokat az alábbiak
szerint:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a projektmenedzseri feladatok teljeskörű
ellátását a projekt zárásáig. Összeállítja a kötelezően elkészítendő dokumentációkat,
pénzügyi elszámolásokat, valamint a záró pénzügyi műveletek elkészítését.

IV./ Vállalkozói díj, és fizetési feltétek:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a III. pontban meghatározott feladatok
teljeskörű megvalósítása esetén Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek
összege:
Vállalkozói díj: 286 499 Ft. + 0%ÁFA = 286
Kettőszáznyolcvanhatezer-négyszázkilencvenkilenc forint.

499

Ft.

azaz

Esedékesség: teljesítésigazolás alapján 8 napon belül.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízási díj magában foglalja a Vállalkozó által
teljesítendő tevékenységégével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat /pl.
kiszállási költség, munkabér, kellékanyagok ára stb./, így ezeken túlmenően semmilyen
jogcímen nem jogosult további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a
szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
Megrendelő előleget nem fizet. Előteljesítés lehetséges.
Megrendelő a számlákat a teljesítésigazolást követően Vállalkozó által szabályosan kiállított
számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fizeti meg a Vállalkozó
OTP Banknál vezetett 11773425-04151397. számú bankszámlájára átutalással.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben, és az alábbiakban
részletesen körülírt munkák elvégzésére képes, annak hiánytalan teljesítésére vállalkozik.
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait a lehető legszakszerűbben, kellő
körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálatai adatok egybevetésével, Megrendelő
utasításainak és érdekeinek, a jogszabályi és szakmai követelményeknek, standardoknak
megfelelően, legjobb tudása szerint, a határidők pontos betartásával köteles ellátni.
A szabályosan kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Megrendelő köteles a Ptk.
6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.
Amennyiben Vállalkozó a számviteli törvény szerint alakilag kifogásolható számlát állít ki,
és ezért Megrendelő nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, ez nem eredményezi
Megrendelő késedelmét. A számlának hivatkozást kell tartalmaznia jelen szerződésre.
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles díjmentesen módosítani az elkészült
dokumentációt, amennyiben azt a Közreműködő Szervezet és engedélyező hatóságai kéri.
V./ Együttműködés:
Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Az
együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája felek képviselői útján valósul meg.
Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével
kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, telefonon, illetve e-mail útján történő
közlését.

Megrendelő részéről:
név: Mezőfi Zoltán János
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
telefon: 06/30-321-18-85
e-mail: hivatal@retsag.hu

Vállalkozó részéről:
név: Suba Stefi egyéni vállalkozó
cím: 2619 Legénd, Táncsics u.6.
telefon: +36 30 260 2975
e-mail: subastefiev@gmail.com

Megrendelő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy Vállalkozó által előzetesen 5
munkanappal jelzett egyeztetések személyi és tárgyi feltételeit megteremti.
Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó által kért
adatokat a kért időpontban és formában rendelkezésre bocsátani, ugyanakkor jogosult az
adatszolgáltatási igény megfogalmazásakor a nyilvánvalóan lehetetlen igény teljesítését
megtagadni. E körben Vállalkozó a feladat szempontjából releváns adatok igénylésére
szorítkozik.
Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által javasolttól eltérő döntést hoz Vállalkozó
kifejezett egyet nem értése ellenére, a bizonyítottan eltérő döntés és eltérő előkészítő anyagok
használatából adódó esetleges károkat Megrendelő viseli.
A szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a
cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás a fent meghatározott
személyeken keresztül történik.
Azonnali, vagy rövid határidővel történő intézkedést igénylő esetben a Megrendelő jogosult
szóban információt kérni, illetve utasítást adni a Vállalkozónak, Vállalkozó köteles a
Megrendelő szóbeli utasításainak — egyet nem értés esetén a Megrendelő felelősségére —
eleget tenni. A Megrendelő ebben az esetben nyilatkozatát szóban is megteheti. A szóbeli
nyilatkozatokat utólagosan a szerződő felek írásba foglalják.
Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely
a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése, azaz a megbízás eredményessége
előre láthatóan akadályba ütközik, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.
Az a fél, aki az együttműködési kötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből származó
kárát megtéríteni.
VI./ Titoktartási kötelezettség:
Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2011. évi CXII. törvény figyelembevételével tud
titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből

nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget
nem vállal.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a 2011. évi CXII. törvény szerint jelen szerződésre
vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse.
Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadóak.
VII./ Záró rendelkezések:
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg,
amennyiben az egyeztetés 30 napon belül eredményre nem vezet, úgy Szerződő felek
alávetik magukat az illetékes bíróságnak.
Jelen szerződés tartalmazza a Felek teljes és kizárólagos megállapodását, a Felek között a
szerződéskötést megelőzően jelen szerződés tárgyára létrejött minden szóbeli vagy írásbeli
megállapodást magában foglalja, ezért azok jelen szerződés megkötésével érvényüket
vesztik.
Jelen szerződés, csak írásban, felek közös megegyezésével módosítható.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok megfelelően irányadóak.
Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak
tartalmával minden tekintetben egyetértve, jóváhagyólag, cégszerűen 2 db eredeti példányban
írták alá, melyből 1 db a Megrendelőt, 1 db a Vállalkozót illeti meg.

Rétság, 2020……………………..

…………………………………..
Mezőfi Zoltán János
Rétság Város Önkormányzata
Megrendelő

……………………………………….
Suba Stefi
egyéni vállalkozó
Vállalkozó
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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Támogatási megállapodás módosítása – Egészséges Palócországért Alapítvány

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő‐testület 2022. június 28‐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 Balassagyarmati Kenessey Albert Kórházba átvezényelt egészségügyi dolgozók étkeztetésére 2020.
októberében kötöttünk megállapodást. A támogatott szervezet az Egészséges Palócországért Alapítvány volt. A támogatás 1.000.000 Ft-os összegét a megállapodás szerint átutaltuk. Az Alapítványnak
2020. december 31-ig kellett volna elszámolni a felhasználással.
Többszöri felhívásra az Alapítvány benyújtotta elszámolását, azonban az étkezésre nem tudtak
1.000.000 Ft-ot elkölteni. Étkezésre 543.000 Ft-ot, a Kórház részére eszközbeszerzésre 495.460 Ft-ot
költöttek összesen.
A kuratórium elnöke kéri a 2020. évben megkötött megállapodás módosítását és az elszámolás elfogadását.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 27.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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
1 oldal a 2 oldalból

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.( VI.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészséges Palócországért Alapítvány támogatási megállapodás módosításának kezdeményezéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kuratórium elnökének elszámolását elfogadja és a 2020. október 30-án megkötött RET/8849-1/2020 iktatószámú megállapodás 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
- a Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet részére a koronavírus fertőzöttek
ellátára átvezényelt dolgozók ellátási kiadásaira 543.460 Ft-ot,
- a Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet részére eszközvásárlásokra 495.460
Ft-ot.
A megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a fenti feltételek szerinti megállapodás
módosítás aláírására

Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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