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19. számú 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. október 26. napon 
16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi soron következő ülésen. 
 
Jelen vannak:  
Hegedűs Ferenc polgármester 
Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Jávorka János képviselő 
Kotroczó Balázs képviselő 
Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
Varga Nándorné intézményvezető helyettes 
Girasek Károly bizottsági tag 
Majnik Tamás RTV munkatárs 
Busainé Terman Viktória jegyzőkönyvvezető 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket és a 
televíziónézőket is. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület megjelent 6 fővel határozatképes. 
Dr. Katona Ernő képviselőről nem tudunk semmit. 
Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Jávorka János és Dr. Szájbely Ernő képviselő társaimat. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
A kiadott napirendhez képest van-e valakinek napirendi javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a napirendek elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
napirendeket, és a következő sorrendben tárgyalja azokat:  
 

1) Belterületbe csatolás 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2) Intézkedési terv elfogadása (kiegészítésekkel) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
3) Piac tér hálózat létesítése 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
4) Iskolai körzethatárok véleményezése 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
5) Tervezési szerződés módosítása (városkarbantartási munkákra) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
6) Belső ellenőri szerződés 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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7) Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
8) Feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása – fogászati ügyeleti ellátás 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
9) SNI gyermek ellátása 
      Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
10) Együttműködési megállapodás 
      Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
11) Beszámoló a munkaközösség éves programjáról 
      Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
12) Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti színház 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 

 
13) Szerződéskötés jóváhagyása: Gyerekszínház 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 

 
14) Iratmegsemmisítő vásárlás a Polgármesteri Hivatal részére 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
15) Nagy Józsefné kérelme 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
16) Tájékoztató követelések állományáról 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

17) Együttműködés lehetősége 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
18) Pénzforgalmi számlaszerződés jóváhagyása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
19) Banki terminál igénybevételének lehetősége 
      Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 
20) TKM döntések 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
21) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
22) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
23) Egyebek 
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1.) Belterületbe csatolás 
                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság október 24-én 
tartotta meg ülését, ahol 6 jelenlévő bizottsági taggal végig határozatképes volt.  
Ez a napirend a 34 hektáros területre vonatkozik. A belterületbe csatolásra a Termőföld 
védelméről szóló törvény vonatkozik. Rendelkezésre áll Talajvédelmi terv is. Az ipari terület 
folyamatos bővülése, új lakások építésének igénye indokolják a lakóövezet bővítését és a 
lakók igényeit kiszolgáló létesítmények elhelyezését ezen a területen. 4.061.120 Ft 
földvédelmi járulék kiszabása várható.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban egy hozzászólás volt, hogy mind a 34 hektár területet 
belterületbe kell vonni, függetlenül attól, hogy pillanatnyilag melyik művelési ágba tartozik.  
Másik hozzászólásban elhangzott, hogy kimarad az az út, amely már belterületbe volt vonva.  
A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület számára.  

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
205/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 
0148/1, 3-6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című 
előterjesztést és az/ alábbi döntést hozta:  
 

- A Képviselő-testület támogatja a Rétság 0148/1 hrsz -ú, 
303.478 m2 nagyságú, 0148/3 hrsz -ú 2454 m2 nagyságú, 
0148/4 hrsz -ú 6735 m2 nagyságú, 0148/5 hrsz -ú 5603 m2 
nagyságú, 0148/6 hrsz -ú 20 m2 nagyságú ingatlanok 
belterületbe vonását lakóterület és kiszolgáló létesítmények 
(különösen utak, víz-, gáz-, villany- és csatornavezetékek) 
kialakítása céljából Rétság Város Önkormányzata 13/2003. 
(VI.30.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési 
Szabályzata és a város településszerkezeti tervének 
megfelelően. 

- Az önkormányzat nevében nyilatkozunk, hogy az első 
bekezdésben megjelölt területek az ott megjelölt célra 4 
éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek. 

- A képviselő-testület 4.061.120.- Ft földvédelmi járulék 
kifizetését engedélyezi az engedély megadása után, 
egyben kötelezi a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását terjessze a testület elé. 

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
kérelem benyújtására. 

 
Határidő: 2019.01.01. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a második határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 
2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
206/2018.(X.26.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
a 0148/1, 3-6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című 
előterjesztést és az/ alábbi döntést hozta:  
 
A képviselő-testület megbízza Dombai Gábor földmérő 
mérnököt a 0148/1, 3-7 hrsz területek belterületbe vonásának 
előkészítésével. 
 
Határidő: 2019.02.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
2.) Intézkedési terv elfogadása (kiegészítésekkel) 

                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Rétsági Kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-t. Az ellenőrzés 2013. 
január 1-től 2016. december 31. közötti időszakot vizsgálja. Annak idején két végrehajtandó 
feladatot határozott meg az ÁSZ a polgármester részére: 

- Kezdeményezze a Felügyelő Bizottság részére az ügyrend elkészítését és 
jóváhagyását 

- Gondoskodjon a tulajdonosi jogok gyakorlása során a jogszabályi előírások 
betartásáról.  

Ezt az Intézkedési tervet az augusztusi ülésünkön elfogadtuk, az ÁSZ további kiegészítést 
illetve módosítást kért. A módosított Intézkedési tervet egységes szerkezetben kell 
megküldeni az ÁSZ részére.  
Ezt tartalmazza a határozati javaslat, amelyet a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
207/2018.(X.26.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzését végző Állami 
Számvevőszék jelentéséről készített előterjesztést.  
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A képviselő-testület a határozat mellékletét képező intézkedési 
tervet jóváhagyja.  
 
Határidő: Intézkedési terv ÁSZ-nak történő megküldésére 2018. 
október 31 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Intézkedési terv – egységes szerkezetben 
az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzatok Gazdasági társaságai” tárgyú 

dokumentumban megfogalmazott feladatokról 
 
 

Polgármesternek tett javaslatok: 
 
 

1) Kezdeményezze a felügyelőbizottsági ügyrend elkészítését és jóváhagyását.  

Intézkedés: A polgármester felszólítást küld a felügyelőbizottság elnökének ügyrend 
elkészítése és jóváhagyása tárgyában. A polgármester felhívja a felügyelőbizottság elnökét, 
hogy a társaság taggyűlése részére 2018. december 31. napig jóváhagyásra terjessze elő az 
ügyrendet. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
2.) Gondoskodjon jogszabályi előírásoknak megfelelő tulajdonosi képviselet betartásáról.  
 
Intézkedés: A hatáskör gyakorlását, annak jogszerűségét a polgármester az Mötv. 41.§ (4) 
bekezdésben foglalt hatáskör átruházásra vonatkozó szabályoknak megfelelően 
felülvizsgálja.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
A intézkedési tervet a képviselő-testület ……/2018. (X.. …...) KT. határozatával jóváhagyta.  

 
 
3.) Piac tér hálózat létesítése 

                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Zöld város pályázat keretében a Piac udvarban valamennyi 
terület egy helyrajzi számon szerepel. Az ÉMÁSZ megküldte a hálózatlétesítési 
megállapodást. Ez a megállapodás megfelel a Villamosenergiáról szóló törvénynek.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban egy vélemény hangzott el, hogy oda kell figyelni az 
ütemezés betartására.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
208/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 

 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
209/10 hrsz-ú ingatlan hálózat létesítése című előterjesztést és 
az/ alábbi döntést hozta:  

 
A Képviselő-testület támogatja a Rétság 209/10 hrsz -ú ingatlan 
hálózat létesítési megállapodást az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A 2 267 204.-Ft csatlakozási díj kifizetését a „Zöld város” 
pályázat terhére engedélyezi. A költségvetés módosítását a 
testület elé kell terjeszteni. 

 
Határidő: megállapodás szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

4.) Iskolai körzethatárok véleményezése 
                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Van egy EMMI rendelet, amelynek értelmében a települési 
önkormányzat véleményt alkot az iskolai körzethatárokról, illetve javaslatot tehet a 
körzethatár-tervezethez. Megkaptuk ezt a tervezetet, a Rétsági Általános Iskola körzethatára 
Rétság, Bánk és az 5-8. évfolyamon Tolmács és Keszeg. Ide tartozik a tolmácsi 
tagintézmény, valamint a keszegi Madách Imre tagintézmény. 
A Bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet 6 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
209/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Iskolai körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai 
körzetek kijelöléséről a 2018/2019. tanévre készített tervezettel 
egyetért. 
 
Határidő: 2018. november 15. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
5.) Tervezési szerződés módosítása (városkarbantartási munkákra) 

                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Május havi ülésünkön fogadtuk el a Kovaterv Kft ajánlatát a 
2018. évi karbantartási munkák tervezésére. Ekkor egyúttal elfogadásra került egy tervezői 
szerződés is.  
Az ügyvezető igazgató kéri, hogy ennek a szerződésnek egy pontja módosításra kerüljön.  
A határidő vonatkozásában módosított szerződésben 2018. 10. 30 lenne a teljesítési 
határidő.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Testület számára a 
szerződés-tervezetet és a határozati javaslatot.  

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
210/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 2018. évi városkarbantartási munkák műszaki tervezésére 
szóló tervezési szerződés módosítási kérelemről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Tervezési 
szerződés-módosítást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  
 
 
Megbízó:         

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 
Megbízott tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
 

         
A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a 
továbbiakban, mint Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező 
között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre: 
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1./ A Tervező elkészíti a Rétság város által tervezett, 2018-ban megvalósításra kerülő 
karbantartási  munkák tervdokumentációját. A tervezés az alábbi területekre és terv 
elemekre terjed ki: 

• A Nyárfa u. 5-8. szám előtti ingatlanon lépcsők karbantartása, lépcsőfeljárók építése, 
szemétkonténerek elhelyezését biztosító területek kialakítása. 

• Járdavégek akadálymentesítése a Kossuth utca és a Rákóczi út kereszteződésénél, 
a Zrinyi utca és Rákóczi út kereszteződésénél, a Rákóczi úton a közlekedési 
lámpánál. 

• Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél a magas járdaszegély kiváltása. 
• Mező utcában járdaépítés, felújítás. 
• Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása, felújítása. 
• Sportkombinátban futópálya felújítása,  
• Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása.  
• Templom utcai volt fizikoterápia épületén külső-belső javítási munkák, 

vakolatpótlások. 
• a Petőfi utcai járda felújítása.  
• Orgona közben parkolók kialakítása. 
• Szükséges kátyúzások a város teljes úthálózatán. 
• A Petőfi és a Radnóti utcákat összekötő, a sportkombináton keresztül vezető út 

rendbetétele. 
• Mező utcában az útpadkák rendezése. 
• Rákóczi út 34. előtti járdánál a sérült korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út 34-től a 

korlát folytatása addig, ameddig a beton árok közvetlen a járda mellett van. 
• Rákóczi út 34. szám alatt lévő Család- és Gyermekjóléti Központhoz a Petőfi utcai 

parkolóból vezető járda felújítása. 
• Takarék út és a Mikszáth utca közötti járda javítása. 
• Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása a tulajdonossal közösen.  
• Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak felöli oldalon kiemelt szegélykő építése. 

 
2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi: 
- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat  
3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és 
jogi szabályozás betartása mellett kidolgozza a dokumentációkat az előzetesen egyeztetett 
helyekre. 
4./ A dokumentációk tartalma: kiviteli műszaki tervvázlatok, leírások és közbeszerzésre 
alkalmas költségvetés kiírás.  
5./ A dokumentáció példányszáma: 
A dokumentáció 2 példányban készül papír és digitális adathordozón, minden további, a 
megrendelő kérésére készített példány külön megállapodás szerint. Az eljárási költségek a 
megbízót terhelik. 

6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációkat közvetlenül a Megrendelő székhelyére 
történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A teljesítés során az egyes 
részfeladatok teljesítése is lehetséges az 1. pontban részletezett megosztás szerint. 
7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:  

A dokumentációk átadása a szerződés aláírását követően 60 napon belül esedékes.  
8./ A tervezési díj: 1.400.000.- Ft+Áfa 
A tervezési díj az egyes dokumentációk átadását követően, ill. a részteljesítéseket követően, 
átutalással kerül kifizetésre a Tervező 10404072-40721741 számú bankszámlájára 8 napon 
belül. 
9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a 
szerződő felek külön megállapodása szerint kerül kifizetésre. 
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10./A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan 
megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. 
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának 
minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, 
másnak nem engedheti át. 
11./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai 
vonatkoznak. 

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és 
cégszerűen írták alá. 
Rétság, 2018. június. 
 
 
                         Kovács Miklós                                                                 Hegedűs Ferenc 
                    ügyvezető igazgató                                                                 Polgármester 
                       KOVATERV Kft                                                            Rétság Város 
Önkormányzata 

 
6.) Belső ellenőri szerződés 

                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Képviselő-testület annak idején a pályázók közül a 
Danubius Expert Audit Kft-t bízta meg a belső ellenőrzési munkák elvégzésével. Kaptunk 
egy megbízási szerződést, ami megfelel a pályázatban foglaltaknak.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a szerződést. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
211/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Danubius Expert Audit Kft-vel kötendő, az önkormányzat és 
intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó megbízási 
szerződést.   
A Képviselő-testület a belső ellenőrzés végzésére vonatkozó, a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

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

 
másrészről  Danubius Expert Audit Kft.  (2600 Vác, Zichy H. u. 12.)  
 Képviseli: Balogh Béla ügyvezető, mint Megbízott (továbbiakban Megbízott)  
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Szerződés tárgya: 
 

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

 
 

II. Felek jogai és kötelezettségei 
 

1) Megbízott feladata a Megbízó egységes belső ellenőrzési tevékenységének 
megtervezése, megszervezése, lebonyolításának elvégzése, ellenőrzése. 
 

2) Megbízott köteles belső ellenőrzési programot kidolgozni, mely a Bkr. rendelkezései 
alapján egyértelmű eljárásrendet kell, hogy tartalmazzon a Megbízó vonatkozásában. 

 
3) Megbízott tevékenységét függetlenül, tárgyilagos bizonyosságot adó módon végzi. 

tevékenysége során Megbízó működését fejleszti és eredményességét növeli. 
Megbízott rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékeli, illetve fejleszti 
Megbízó kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 

 
4) Megbízott a megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére nézve 

összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a 
költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes 
teljesítéséért felelősséggel tartozik. 
 

5) Amennyiben az ellenőrzés során bűntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
merül fel, Megbízott köteles a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési 
szerv érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalanul 
tájékoztatni és javaslatot tenni a megfelelő eljárások megindítására. 
 

6) Megbízott köteles az ellenőrzés lezárást követően az ellenőrzési jelentést az 
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység részére megküldeni a Bkr. 39. §-ának 
megfelelően. 

 
7) Megbízott köteles az éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 48. §-ában foglaltak szerint 

összeállítani és megküldeni Megbízó részére. 
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8) Megbízott köteles gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az 
ellenőrzési dokumentumok Megbízónak történő átadásáról, illetve a megbízatás 
lejártakor az összes dokumentum átadásáról. 

 
9) Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit 

figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el a tevékenysége során. 
 

10) Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége lefolytatásához a jogszabályban 
meghatározott összes szükséges hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá 
mindazon szakmai tapasztalattal és iskolai végzettséggel, amely a tevékenység 
megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

 
11) A Megbízott felel azért, hogy tevékenysége során betartja a tevékenységére irányadó 

jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. 
 

III. Teljesítés 
 

1) A Megbízott a szolgáltatás teljesítése érdekében vállalja, hogy a Megbízó által kijelölt 
személlyel rendszeresen egyeztet, igény szerint folyamatos kapcsolatot tart. 

 
2) Kapcsolattartó személyek: 
• Megbízó részéről: dr. Varga Tibor jegyző 

      Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
• Megbízott részéről: Lászlóné Pap Katalin belső ellenőrzési vezető 

 
3) Az elvégzett vizsgálatokról a Megbízott köteles vizsgálatonként az adott intézmény 

vezetője által kiállított és aláírt igazolást igényelni, és azt az aktuálisan benyújtandó 
számlához mellékelni. 
 

4) Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 
értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailen vagy telefax útján  - 
eszközölnek. 

 
5) Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés 

akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról 
automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 
6) A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés 
azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot az ellenkező 
bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 
IV. A megbízás időtartama 

 
1) A Megbízó és a Megbízott megállapodása alapján jelen szerződés 2018. október 15-

től 2020. február 15-ig tart. 
 
 

V. Belső ellenőrzési feladatok 
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1. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (II. 23.) KT 
határozatában a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő október, 
november, decemberi feladatok ellátása. (1. sz. melléklet) 

2. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. december 31-ig 
jóváhagyásra kerülő Rétság Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 
tervének végrehajtása. 

 
 

VI. Díjazás 
 

1) A díjfizetési kötelezettségekre vonatkozóan Felek megállapodnak, hogy az I. pontban 
körülírt, illetve alábbiakban részletezett belső ellenőri és belső ellenőrzési vezetői 
feladatok elvégzéséért, valamint tanácsadásáért a Megbízó a következő díjakat fizeti 
meg Megbízott kiállított számlája alapján, annak benyújtásától számított 8 napon 
belül a Megbízott részére a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
66000169 - 11085245  számú számlájára. 

 
Belső ellenőrzési feladatok elvégzésének díjazása: 

 
 A belső ellenőrzés díja:  120.000.-Ft + ÁFA / hó 

 
 

Belső ellenőrzési vezető tevékenysége  
belső ellenőrzési vezetői tevékenység kerül elvégzésre, amely az alábbi feladatokra terjed ki:  

• Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatáskörébe tartozó 
tevékenység, megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön; 

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

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

• A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője 
számára történő megküldése a Bkr. 43. § (4) bekezdésének megfelelően; 

 
Egyéb díjak: 
 
Tanácsadói tevékenység díja:    25.000.-Ft+ Áfa/ nap 
 
Éves terven felüli ellenőrzési tevékenység: 
Amennyiben a Megbízó az éves ellenőrzési terven felüli további ellenőrzés elvégzésére kéri 
fel a Megbízottat, akkor jelen szerződés keretein belül lehetőség van külön megállapodásra, 
amelynek díja 25.000.-Ft + ÁFA/nap kerül elvégzésre. 
 
Az árak tartalmazzák az elvégzett vizsgálatokról készített éves összesítő jelentés 
elkészítését is. 
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Felek megállapodnak abban, hogy fenti díjakat Megbízott az ellenőrzési témák vizsgálatának 
eredményéről készített végleges jelentések kézhezvételével egy időben jogosult számlát 
kiállítani. 

 
VII. Egyéb rendelkezések: 

 
1) Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott tevékenységét részben a vizsgált 

intézményeknél – az intézmény munkarendjéhez igazodva - részben saját 
székhelyén végzi. 
 

2) A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, 
amelyről jelen megbízással kapcsolatban a Megbízó érdekkörét érintően tudomást 
szerzett, továbbá amely a mindenkor hatályos törvények és vonatkozó jogszabályok 
titoktartásra irányuló rendelkezéseiből adódik. E kötelezettség független a megbízási 
jogviszony fennállásától, és a megbízás megszűnése után is fennmarad. A titoktartási 
kötelezettség kiterjed a Megbízott által készített és a birtokában lévő egyéb iratokra 
is, ha ezek a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaznak. A titoktartási 
kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira, alvállalkozóira, megbízottaira, teljesítési 
segédeire is kiterjed. 

 
3) A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat 

írásban köteles tájékoztatni. A Megbízott köteles a feladatait a Megbízó esetlegesen 
felmerülő igényeinek figyelembe vételével ellátni. A rögzített munkaprogramtól eltérő 
igények esetleges szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről szakmai, jogi 
érvekkel köteles a Megbízót tájékoztatni. 

 
4) A Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti vitás kérdéseiket elsődlegesen 

békésen, tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és csak ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. A Felek minden, jelen 
szerződésből származó vitás kérdések eldöntésére - hatáskörtől függően – kikötik a 
Váci Városi Bíróság kizárólagos illetőségét. 

 
5) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a mindenkor hatályos, 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
6) A felek jelen szerződést – annak együttes áttanulmányozása, értelmezése és 

megértése után – mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
7) A szerződés 2 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült, amelyből 1 példánya Megbízónál, 1 példány a Megbízottnál marad. 
 
 
Rétság, 2018. október 15. 
 
Melléklet: 1. sz. melléklet 
 
 
         Rétság Város Önkormányzata         Danubius Expert Audit Kft. 
                  Megbízó                         Megbízott 
           Hegedűs Ferenc      Balogh Béla 
                polgármester                                                                    ügyvezető 
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1. sz. melléklet 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
25/2018. (II. 23.) KT határozatában  

a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő  
2018. októberi, novemberi, decemberi belső ellenőrzési feladatok 

 
 
 
1.) 
2018. október hónapra ütemezett belső ellenőrzési tevékenység: 
  Ellenőrzés tárgya: 2018. évi normatív állami támogatások igénylése 
  Ellenőrzött szerv: 1. sz. Napköziotthonos Óvoda 
2.) 
2018. november hónapra ütemezett belső ellenőrzési tevékenység: 
  Ellenőrzés tárgya:  Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése 
  Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzata 
     Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
 
3.)  
2018. december hónapra ütemezett belső ellenőrzési tevékenység: 
  Ellenőrzés tárgya: Pénztári folyamatok vizsgálata 
  Ellenőrzött szerv: Rétság Város Önkormányzata 
     Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
     Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
     Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

 
7.) Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése 

                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: 2018 novemberétől hosszabb idejű közfoglakoztatási program 
keretében képzési program indítására kerül sor. A rétsági lakosok köréből 3 fő nyújtott be 
szándéknyilatkozatot a képzésre. A digitális írástudás a képzés tárgya. A képzés 2018. 11. 
01-től 2018. 12.01-ig tartana. A támogatás mértéke 100%-os bér és járulék. Ahhoz, hogy a 
képzés megvalósulhasson, szükséges egy hatósági szerződés megkötése. A 
megvalósításban az önkormányzat közfoglalkoztatóként venne részt. Az új szerződés 
megkötésének alapfeltétele, hogy a jelenlegi foglalkoztatási létszám betöltött legyen.  
A bizottsági ülésen annyi hangzott el, hogy a tanfolyam csak akkor indul, ha fel van töltve a 
közfoglalkoztatotti állomány. Fontos, hogy lesz-e jelentkező.  
A Bizottság az A határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
212/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés 
megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%- os állami 
támogatás mellet a meghirdetés időpontjától maximum 3 fő 
közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön a képzés időtartamára, 
egyúttal hozzájárul, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatotti 
szerződésben igényelt létszámot a képzésre jelentkezőkkel 
feltöltse. A Képviselő-testület felé az elkészített kérelmet 
utólagosan a soron következő ülésen be kell mutatni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
8.) Feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása – fogászati ügyeleti 

ellátás 
                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Szintén nem először foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A 
Semmelweis Egyetem jelezte, hogy több önkormányzattól kapott visszajelzést, mert az egyik 
pontot félreértelmezték. Kérés volt az is, hogy egyértelműen jelölje meg a szerződés 
kezdetének időpontját, ami november 1. lett. Ezzel a változtatással a korábbi szerződés 
érvényét vesztette, és egy új szerződés lép érvénybe. 
Bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban egy javaslat hangzott el, amelyben az egyik pont 
lerövidült.  
Ezzel a módosítással elfogadásra javasolja a PVB a Feladat-ellátási szerződést.   
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
213/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási 
szerződés 2. számú módosításától készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Feladatellátási szerződés 2. számú módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                      19/2018.(X. 26.) számú 
jegyzőkönyv 

16 
 

 
 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

 
Amely létrejött egyrészről 
 
Név: 
egyrészről a    Semmelweis Egyetem  
székhely:    1085 Budapest, Üllői út 26. 
adószám:     15329808-2-42 
bankszámlát vezető bank neve:  Magyar Államkincstár 
bankszámla száma:    MÁK 10032000-00282819-00000000 
törzskönyvi azonosító (PIR):  329804 
Intézményi azonosító:   FI 62576 
Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01 
Képviselő: Dr. Merkely Béla rektor 
 Dr. Szász Károly kancellár 
Eljáró szervezeti egység:  Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 
Képviseletében:   dr. Kivovics Péter, igazgató 
 
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, másrészről 
 
Rétság Város Önkormányzata 
székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
adószám: 1573492-2-12 
bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt. 
bankszámla száma: 11741031-15451615 
képviselő neve és tisztsége: Hegedűs Ferenc polgármester 
mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat – továbbiakban együtt: Felek 
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
(továbbiakban: Eatv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 
alapján az alábbi feltételekkel:  
 

I. Előzmények 
 

1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz 
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.  
 

3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a Budapest 
Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Népegészségügyi Osztály határozata alapján 
működési engedéllyel rendelkezik.  
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4. A Szolgáltató a fogorvosi ügyelet ellátását a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám 

alatti Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézeten keresztül biztosítja. 
 

II. A szerződés tárgya  
 

5. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely 
alapján a Szolgáltató 2018. november 1. napjától határozatlan időre ellátja az 
Önkormányzat részére az Eatv. 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: Szolgáltatás) 
megszervezését és folyamatos biztosítását az alábbiak szerint: 
a) ügyeleti idő: - a az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23. § (3) 
bekezdés „b” pontjában leírtak szerint – „folyamatos elérhetőség biztosításával, 
minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással” (hétfőtől-péntekig, hétvégén és 
ünnepnapokon). A biztosított készenléti idő: 
Hétfő-péntek: 20:00-07:00 
Szombat:        08:00-13:00 
                       14:00-19:00 
                       20:00-24:00 
Vasárnap:       24:00-07:00 
                       08:00-13:00 
Hétfő:             24:00-07:00 
 
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező. 

b) ellátotti kör: az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek, 

c) ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X.20.) EszCsM rendeletre figyelemmel a Szolgáltató biztosítja a saját tulajdonában, 
illetve használatában lévő tárgyi eszközökkel, 

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst 
biztosít.  

 
6. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a Szolgáltatóval az ellátásra feladat-

ellátási szerződést kötött önkormányzatok részére biztosítja.  
 
7. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 

1-jei lakosságszámra vonatkozó adatot veszi figyelembe. A szolgáltatási díj számítására 
vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23.§ (3) 
bekezdésében foglaltak az irányadóak, melyre tekintettel az Önkormányzatokat díjfizetési 
kötelezettség nem terheli. 
 

III. A szerződés megszűnése 
 

8.  A Felek a jelen szerződés megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkeznek: 
9. Bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban, 

indokolás nélkül felmondani. 
10. Az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató 

jelen szerződésben vállalt kötelezettségének neki felróhatóan nem tesz eleget. 
11. Egyebekben a szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
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12. A Szolgáltatás megszűnésekor a Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnése 
esetén a Szolgáltató szükség szerint köteles az ellátás biztonsága érdekében addig – de 
legfeljebb 6 hétig -szolgáltatást nyújtani, amíg pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

 
IV. Egyéb rendelkezések 

 
13. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján nyújtott 

egészségügyi szolgáltatás keretében a betegnek, illetve harmadik személynek kárt okoz, 
akkor a Ptk. általános szabályai szerint kell helytállnia. 

 
14. A Szolgáltató szavatol azért, hogy megfelelő általános felelősségbiztosítással 

rendelkezik, amely alkalmas azon követelések, vagy kártérítési igények fedezésére, 
amelyekért jelen Szerződés alapján felelős. Az Önkormányzat kérésére a Szolgáltató 
köteles e biztosítás meglétét igazolni. 

 
15. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az 

Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok az irányadók. 

 
16. Jelen feladat-ellátási szerződést …............... Önkormányzata Képviselő-testülete 

…............. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
17. Jelen Szerződést a Szerződő Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, 

a szóban közölt módosítás érvénytelen. A jelen Szerződés a Szerződő Felek 
megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden 
korábbi, a jelen Szerződéssel kapcsolatos megállapodásukat e szerződés életbe 
lépésével hatálytalannak tekintik. 

 
18. A Feleknek a jelen Szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat (pl. felszólítás) a másik 

Féllel írásban, igazolható módon kell közölni (ajánlott-tértivevényes küldemény útján 
megküldeni vagy személyesen átadni). A megküldött nyilatkozatok a második sikertelen 
kézbesítéstől számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek minősülnek. 

 
19. A Szolgáltató képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges 

intézkedéseket a jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 
Szervezeti egység:  Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 
Név: Dr. Hermann Péter, Dr. Kivovics Péter     
Telefonszám:  (1) 317-66-00, (1) 317-0951 
 

20. Az Önkormányzat képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges 
intézkedéseket a jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 1 

Név: Dr. Szájbely Ernő    
Telefonszám: 35/350-019 
E-mail cím: fogaszat@wnet.hu 

21. Felek megállapodnak egymással abban, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban közvetlen 
tárgyalások útján, egymás közt rendezik, azonban ezek sikertelensége esetén a Polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel, illetékességgel 
rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 
22. Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek 
minősülnek. 
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23. Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

 
……..….., .............................................. 

 
Önkormányzat 

…………………………… 
képviseletében 

…………………………….. 
polgármester 

 Szolgáltató 
Semmelweis Egyetem 

képviseletében: 
Dr. Merkely Béla  

rektor 
 Egyetértek: 
  ………………………… 
  Dr. Szász Károly 
  kancellár 
Jogi szempontból ellenjegyzem: 
  
 ………………………………….. ………………………………. 
 jegyző Dr. Kovács Zsolt 
  jogi és igazgatási főigazgató 
Fedezet: …………………….  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
………………………………. ………………………………… 
  Baumgartnerné Holló Irén 
 gazdasági vezető gazdasági főigazgató 
 

 
9.) SNI gyermek ellátása 

                 Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Az óvodában, ebben a nevelési évben szakvélemény alapján 
két SNI-s gyermek ellátását kell megfelelő szakemberrel biztosítani. Heti 2 órában 
meghatározott mozgásra alapozott gyógypedagógiai fejlesztés ellátására felkért Laczó 
Zsuzsanna fejlesztő pedagógus a foglakozásokat 2018. októberétől 2019. május 31-ig 
terjedő időre vállalná el. Ezt rögzíti a mellékelt szerződés-tervezet is.  
A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki, a határozati 
javaslatot a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
214/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az SNI-s gyermek mozgásfejlesztésének költségvetés terhére, 
megbízási szerződéssel történő ellátásra vonatkozó 
előterjesztést. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői 
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bizottság véleménye alapján szükséges, heti kettő óra 
mozgásfejlesztés, megbízási szerződés keretében kerüljön 
biztosításra. 
 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést Laczó 
Zsuzsanna fejlesztő pedagógussal 2018. október 01-től 
2019.május 31-ig terjedő időre, összesen heti két órára, bruttó 
3.500 Ft óradíjjal megkösse.  
 
Határidő: szerződés kötésére 2018. október  
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 
 
 

Megbízási Szerződés Tervezet 
mozgásra alapozott gyógypedagógiai fejlesztés ellátására 

 
Mely létrejött Napközi Otthonos Óvoda (2651 Rétság, Mikszáth u 6.) képviselő: Vinczéné 
Szunyogh Judit óvodavezető, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) és Laczó Zsuzsanna 
(2645. Nagyoroszi, Ady Endre u 20. szül.: Budapest, 1969.03.24. anyja neve: Gyürki Margit ) 
mint Megbízott között  SNI ( BNO-kód: G80.1) gyermek mozgásra alapozott 
gyógypedagógiai fejlesztés tevékenység ellátására. 

1.  Napközi Otthonos Óvoda jelen szerződés alapján megbízza Laczó Zsuzsannát 
(adóazonosító száma: 837 337 1737), Rétság Óvoda intézményben egy SNI 
gyermek mozgásra alapozott gyógypedagógiai fejlesztés ellátásával. 

2. A Megbízott köteles az alábbiakban leírt feladatot az Óvodavezető utasításának 
megfelelően elvégezni. 

Feladat: Megbízott heti 2 órában a megnevezett óvodában mozgásra alapozott 
gyógypedagógiai fejlesztési órát tart.  

3. Jelen megállapodás 2018.10.01.-től – 2019.05.31. időszakra szól, de bármely fél 30 
napos határidővel a szerződést írásban felmondhatja. Azonnali felmondásnak van 
helye, ha bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el. 

4. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a gyógypedagógiai mozgásfejlesztés 
ellátásához megkövetelt végzettséggel és szakképzettséggel, a feladattal 
összefüggő adminisztrációt ellátja. 

5. Az óradíj bruttó összege: 3.500.-Ft/óra, ez az összeg magába foglalja a Megbízottnak 
a feladat teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeit is.   

6. Megbízó a kifizetést átutalással teljesíti minden második hónap 15. napjáig a OTP 
BANK 11773418-40325631-00000000 számú bankszámlájára. 

7. A Megbízott a feladatát köteles személyesen elvégezni. 
8. Jelen szerződés itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv 

megbízásra vonatkozó fejezete az irányadó. 
9. Az elvégzett munkát a Megbízó igazolja. 
10. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írták alá.  
   

Rétság, 2018. október 
 
……………………………………                                        ………………………………….. 
Vinczéné Szunyogh Judit       Laczó Zsuzsanna 
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 …………………………………… 
             pénzügyi ellenjegyző 
 

10.) Együttműködési megállapodás 
                 Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kereste meg a 
Napközi Otthonos óvodát, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
bevezetésével kapcsolatban egy partneri Együttműködési- megállapodást írjanak alá. Ez a 
tevékenység kötelező jelleggel jelenik meg a Család- és Gyermekjóléti Központ 
szolgáltatásai körében. Ez az ellátás a köznevelési intézményben az intézmény vezetője, 
fenntartója, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ közötti együttműködési 
megállapodás alapján történik. 
Az előterjesztéshez csatolva lett egy Együttműködési megállapodás tervezet. 
A bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el a jelenlévő intézményvezetőhöz, hogy a 
megállapodásban az óvoda számára nevesített feltételeket tudják-e biztosítani? Az 
intézményvezető megerősítette, hogy a feltételeket tudják biztosítani.  
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Testület számára 6 egyöntetű igen 
szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
215/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Család- Gyermekjóléti Központ együttműködési 
megállapodását az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység működéséről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, az együttműködési 
megállapodás aláírásához.  
 
 
Határidő: szerződés kötésére 2018. október 31. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

Együttműködési megállapodás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
működéséről 

 
 

Amely létrejött alulírott egyrészről, mint SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ intézmény: Rétsági 
Család- és Gyermekjóléti Központ     
továbbiakban: Család és Gyermekjóléti Központ 
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Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 34.  
Adószám: 15836892-1-12  
Intézményvezetője: Kovácsné Gregor Márta  
Elérhetősége: +36 35/ 546 689  
E-mail címe: kozpont2651@gmail.com  
 

másrészről, mint SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ köznevelési intézmény: 
Napközi Otthonos Óvoda 
 
továbbiakban: Köznevelési intézmény (felsorolásban megjeleníteni a tagintézményeket 
és/vagy telephelyeket is)  
 
Cím: 2651 Rétság, Mikszáth u 6. 
Adószám: 16776368-1-12 
Intézményvezető: Vinczéné Szunyogh Judit 
Elérhetősége: +36 35 350-149 
E-mail címe: kolyokvar@freemail.hu 
között az alábbiakról: 

1. A Család és Gyermekjóléti Központ vállalja, hogy a fent nevezett Köznevelési 
intézményben és valamennyi tagintézményében jogszabályban meghatározott 
szakirányú végzettségű szakemberrel biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenységet. 

2. A Család és Gyermekjóléti Központ vállalja, hogy 2018  december 01 -től 
határozatlan ideig biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. 

3. A Család és Gyermekjóléti Központ vállalja az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység eszköztárának kialakítását a helyi viszonyoknak és szükségleteknek 
megfelelően, a felmerült problémák kezelését, a szolgáltatás nyújtásának 
megtervezését, szervezését és lebonyolítását. Az óvodai és iskolai szociális segítő a 
gyermeknek, a családjának és az intézmény pedagógusainak nyújt támogatást olyan 
módon, hogy  

• segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei 
teljesítéséhez, a köznevelési intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges 
kompetenciái fejlesztésében, 

• segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó 
tényezők feltárását és megoldását. 

• segíti a gyermek családját és a pedagógust is a gyermek szükségleteinek 
felismerésében és figyelembevételében, elsődlegesen a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésében. 

• a szociális segítő részt vállal a köznevelési intézmény mentálhigiéniai-, sport-, 
és kulturális rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint 
aktív részvételével elősegíti a prevenciós programok szervezését, 
megvalósítását. 

• a szociális segítő igény esetén lehetőségéhez mérten részt vesz a 
tantestületi-, és a szülői értekezleteken. 
  

4. A Család és Gyermekjóléti Központ vállalja, hogy az óvodai és iskolai szociális 
segítője támogatja az adott köznevelési intézményben a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer működtetését, illetve a köznevelési intézményben felmerülő 
életvezetési, szociális, szocializációs problémák megoldásához nyújt segítséget a 
gyermekeknek, családjaiknak, igény szerint pedagógusoknak, valamint a nevelő-
oktató munkát segítő szakembereknek egyaránt.  
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5. Az együttműködés alapját képezi: az észlelő- és jelzőrendszeri ágazatok, 

intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melyek célja 
a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és 
jelzése a Család és Gyermekjóléti Központ felé. Az együttműködés során kiemelkedő 
szerepe van a folyamatos információáramlás biztosításának a gyermekek és 
családjaik problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet következményeinek 
enyhítése, állapotromlás megelőzése érdekében. Az óvodai és iskolai szociális segítő 
aktív jelzőrendszeri tagként látja el feladatát. 
 

6. A Köznevelési intézményt az óvodai és iskolai szociális segítő szakemberrel való 
konzultáció nem mentesíti jelzési kötelezettsége alól (írásos formában jelzőlapon) a 
gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetében. Amennyiben az óvodai és 
iskolai szociális segítő észleli a gyermek veszélyeztetettségét és szükségesnek tartja 
a jelzést megtenni, akkor erről tájékoztatja a köznevelési intézmény vezetőjét, 
egyben felhívja a figyelmét a jelzési kötelezettségére.  

   
7. A Család és Gyermekjóléti Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a 

köznevelési intézményben az igények és lehetőségek figyelembe vételével 
egyeztetést követően: 

 
 
Csoportban végzett szociális segítő munka keretein belül: igény szerint 
 
Közösségi szociális segítő munka keretein belül: igény szerint 
 
Egyéni segítés (tanácsadás) keretein belül: igény szerint 
 
A fenti feladatoknak, tevékenységeknek az Nkt. és végrehajtási rendeletei alapján történő 
megvalósulása a következőképpen történik1:  
…... 
 

8. Az óvodai és iskolai szociális segítő kétheti rendszerességgel,  személyes 
megjelenéssel a Köznevelési intézményben, illetve tagintézményeiben, feladatellátási 
helyein tartózkodik és ügyfélfogadást biztosít. A szociális segítő ügyfélfogadási ideje 
az általa ellátott intézményekben kifüggesztésre kerül. A szociális segítő az 
ügyfélfogadási időn kívül csoportos, közösségi és egyéni szociális tevékenységet 
folytat. A szociális segítő munkaidejének teljesítése a Központban kerül igazolásra 
jelenléti íven. Az ügyfélfogadási időn kívüli időintervallumban – a segítő szakember 
munkaidejében – telefonon és emailen elérhető. 
  

9. Az óvodai és iskolai szociális segítő szakember munkáját úgy kell megszervezni, 
hogy a feladatellátásával párhuzamosan a Család- és Gyermekjóléti Központ 

                                                      
1 A köznevelési intézményben végzett szociális segítő tevékenység végzése során szükséges a Nkt. 
4. §-a, 25. §-a, 27. §-a és végrehajtási rendeletei alapján a pedagógus felügyelete. a kötött munkaidő 
fennmaradó részében (Nkt. 62. § (6) bek.) vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott 
felügyelete. Ennek megfelelően az Együttműködési megállapodásban arra is szükséges kitérni, hogy 
ez milyen módon valósul meg a gyakorlatban (pld. csoportfoglalkozás esetén szociális segítő-
pedagógus kettős vezetés), illetve amennyiben ez alól a jogszabályi előírás felmentést ad, abban az 
esetben annak körülményeit szükséges meghatározni.   
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szakmai teamjében rendszeres esetmegbeszélésen, valamint szupervíziós ülésen 
vegyen részt. 
 

10. A Köznevelési intézmény vállalja, hogy a szociális segítő tevékenységet végző 
szakember számára a fenti szolgáltatások nyújtásához előzetes egyeztetés alapján, 
szükség szerint helyiséget biztosít, ahol a személyes konzultáció feltételei adottak. 
Az eseti csoportos foglalkozások lebonyolításához is biztosít – előzetes egyeztetés 
alapján – arra alkalmas helyiséget. 

11. A Köznevelési intézmény vállalja, hogy a szociális segítő tevékenységet végző 
szakember számára az alábbi tárgyi eszközöket biztosítja intézményeiben a 
szolgáltatás teljesítéséhez: 

• fénymásoló használata (szükség esetén), 
• telefon és fax használata szükség esetén, 
• internet hozzáférés, 
• projektor használata szükség esetén. 

 
12. A Köznevelési intézmény biztosítja, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ és az 

óvodai és iskolai szociális segítő nevét, elérhetőségeit (e-mail címét, telefonszámát, a 
szolgáltatást biztosító intézmény nevét), programjait, plakátjait, szóróanyagait az 
intézmény webes felületén, valamint hirdető tábláin elérhetővé teszi. 

13. A Család és Gyermekjóléti Központ az alábbi tárgyi eszközöket biztosítja a 
szolgáltatás végzéséhez: 

• az adminisztrációhoz szükséges eszközök 
• a Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett programok eszközigénye 

 
15. A Köznevelési intézmény vezetősége lehetővé teszi és támogatja, hogy a delegált 

szociális segítő szakember a szakma előírásának megfelelően végezhesse a 
tevékenységét, biztosítja a szociális szakember és helyettesének rendszeres 
bejutását és ott tartózkodását az intézménybe, ezzel párhuzamosan biztosítja 
számára a szakmai autonómiát. Továbbá biztosítja számára a szülői értekezleteken 
és a nevelőtestületi értekezleteken való részvételt. 

 
16. Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti 

Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § 
(1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében 
foglalt adatait. A Köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (7) bekezdés d) pontja alapján 
továbbíthatja az ott meghatározott adatokat a Család- és Gyermekjóléti Központnak. 
A Köznevelési intézmény dolgozóit, valamint az óvodai és iskolai szociális segítőt a 
jogszabályokban és a szakmai etikai kódexekben foglaltaknak megfelelően 
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden 
olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során 
szereztek tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is 
határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség azonban nem terjed ki a 
nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. Ha felmerül a 
gyermek veszélyeztetettsége, annak a család- és gyermekjóléti szolgálat felé történő 
jelzése során az adattovábbításhoz az érintettek hozzájárulására nincs szükség 
  [Nkt. 42. § (1) és (3) bek.].” 
 

……………………, 20……. (év) ………………… (hónap) ……… (nap) 
 
        ………………………………                     ……..…………………….….. 
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           SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ     SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ 
       Család- és Gyermekjóléti Központ               Köznevelési intézmény 
 
 

…... ……..…………………….….. 
FENNTARTÓ KÉPVISELETÉBEN 

 
11.)  Beszámoló a munkaközösség éves programjáról 

                  Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Az óvodában szakmai munkaközösség működik, amelyik a 
2018/19-es nevelési évben kiemelt feladatként kezeli a belső önértékelési csoport 
működtetését. Az óvodában folyó pedagógiai munka koordinálása, szemléletformálás is 
képezik a csoport tevékenységét. A nem kötelező munkaközösség vezetői pótlék alsó határa 
9.135 Ft. Az intézmény vezetője azt kéri a Testülettől, hogy a munkaközösség vezető 
pótlékának megállapítását támogassa.  
Kaptunk ehhez egy munkatervet a 2018/19-es nevelési évre. Három kiemelkedő feladatot 
tűztek ki: 

- Új munkatárs integrálása a nevelőtestületbe. 
- A dajka szerepe és felelőssége. 
- Belső ellenőrzési csoport működtetése. 

A munkaközösség vezetője Geletei Lívia óvónő, tagjai az óvoda nevelő testülete. Havi 
bontásban szerepelnek az elvégezni kívánt feladatok. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot.   

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
216/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 

         Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
óvodai munkaközösség 2018/2019. évi tehetséggondozó 
programtervezetét.  

           
         A Képviselő-testület 2018. október 1. napjától engedélyezi a 

szakmai munkaközösség vezető havi 9.135 Ft –os pótlékának 
folyósítását.  

         A tehetséggondozást felvállaló munkaközösség nem kötelező 
vezetői pótlékának járulékkal növelt 2 havi összköltségét, 21.833 
Ft-ot 2018. évben az intézmény saját költségvetése terhére, 
átcsoportosítással kell biztosítani.  

         2019. évben a pótlék és járuléka 9 hónapra ütemezhető  
          
        A költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat 

átvezetésre javaslatot kell tenni. 
 
        Határidő: azonnal, költségvetés módosításra szöveg szerint 
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        Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

12.) Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti színház 
                 Előterjesztő: Varga Nándorné 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A VMKK idén már negyedik alkalommal szeretné 
megrendezni a Körúti színház bérletes előadás sorozatát. Ez három előadásból áll. Az 
intézmény 2018. évi programtervezetében szerepel ez a bérletes sorozat. A színház 
képviselője a megállapodás-tervezetet eljuttatta az intézményhez. A három előadásra szóló 
bérlet árát a színház 7.500 Ft-ra tervezte, ám többszöri egyeztetés után sikerült az árat 
6.500 Ft-ra mérsékelni. A belépőjegyek ára a tavalyi 2.300 Ft helyett 2.500 Ft lesz. 
November 10-én lenne az első előadás. A következő két előadást 2019. február és április 
hónapra tervezik.  
A mellékelt szerződést 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a PVB.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
217/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 
Körúti Színház 2018/19-es bérletes előadássorozatával 
kapcsolatban. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 29. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
                  

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

(2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf.: 24., asz.15453260-1-12, képviselője: Varga Nándorné 

igazgatóhelyettes), mint megbízó (a továbbiakban Megbízó), 

valamint a 

 

Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  
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(2049 Diósd, Katinka u 6., asz.: 12459092-2-13, képviseli: Galambos Zoltán), mint megbízott 

(a továbbiakban Megbízott)  

között alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 
 

I. 

A megbízás tárgya: a Megbízó  és a Megbízott együttműködése a 2018/19-es, azaz 2018. 
november 1 – 2019. április 30-ig tartó színházi évad szervezésében és 
lebonyolításában, Rétság városában az alábbi feltételek alapján. 
 

II. 

Jelen együttműködés értelmében az alábbi színházi előadások megszervezése és 

megtartásának fejében a megbízó jogosult az eladott bérletek és jegyek bruttó bevételének 

%-ra, melynek aránya a következőképpen alakul: 50 %-os háznál vagy az alatt 0 %-ra, 

teltház esetén 10 %-ra, a kettő között arányosan oszlik el.  

 

III. 

1. A Megbízott kötelezettségei: a Megbízott vállalja, hogy a 2018/19-es évadban a következő 

darabokat bemutatja bérletes és belépőjegyes rendszerben a Megbízó színháztermében:  

 

Molnár Ferenc: A doktor úr 
Dr.Vitéz – Vadnai: Meseautó 

Eisemann-Szilágyi: Zsákbamacska 
 

A megbízott garantálja, hogy bérlete a fenti 3 darabot tartalmazza, melynek ára bruttó 
6500.- Ft/bérlet, továbbá 1 db jegy ára bruttó 2500.- Ft, mely összegek 27 % Áfa-t 

tartalmaznak. A Megbízott gondoskodik az előadások kapcsán, a törvényi előírásoknak 

megfelelő bérletek, jegyek, plakátok, szórólapok, reklámok biztosításáról, valamint a szerzői 

jogdíjak megfizetéséről. A Megbízott az előadásokhoz maga biztosít szükség esetén hang- 

és fénytechnikát, mikroportokat, amelyekhez használja a Megbízó rendelkezésére álló 

technikát.  

 

2. A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó vállalja, hogy a fenti előadások mellett nem rendez 

felnőtt színházi előadást a Megbízottal történő írásbeli egyeztetés nélkül jelen szerződés 

érvényességi idejéig, ellenkező esetben a Megbízott azonnali hatállyal, egyoldalúan 

felmondhatja jelen megállapodást, és egyidejűleg a Megbízó köteles a Megbízott addig 

felmerült költségeit maradéktalanul megtéríteni. A Megbízó vállalja, hogy a 3. pontban lévő 
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előadásokról nézői igény esetén a rendelkezésre álló információk alapján szakszerű 

tájékoztatást ad, azok jegyeit, bérleteit árusítja, azokról az átvételtől az átadásig pontos 

elszámolást vezet a Megbízott által a Megbízó kezelésébe adott számlatömbben. A Megbízó 

gondoskodik a közönség szervezéséről. A Megbízó kizárólag bérletek árusítását folytatja az 

első előadás előtti két hétig. Az ebből származó bevétel készpénzes elszámolása az első 

előadás lejátszását követő egy órán belül történik. 

A bérletet vásárló nézőktől elérhetőséget (telefonszám, e-mail cím) kér és jegyez fel a 

Megbízó, mely lehetővé teszi a Megbízott számára, hogy megfelelő tájékoztatást adhasson 

az esetleges változásokról (vis major: elmaradt előadás, annak pótlása stb.)  A jegyek 

árusítása, azok kézhezvételétől számított legkorábbi pénztárnyitástól az előadás napja előtti 

utolsó pénztár nyitva tartásig, valamint az előadás előtt egy órával az előadás kezdéséig 

történik, kivételt képez, ha valamennyi jegy korábban elkel. A jegyárusításból származó 

bevétel elszámolása az aktuális előadás lejátszását követő 1 órán belül történik. A Megbízó 

az előadások napján biztosítja kitakarított, megfelelő szobahőmérséklettel rendelkező 

öltözőit, színpadát, nézőterét a Megbízó által előre jelzett órától, valamint gondoskodik a 

lebonyolításhoz szükséges személyzetről Ruhatáros, pénztáros az előadás előtt minimum 1 

órával, a Megbízottal együttműködő hangtechnikus. A Megbízó gondoskodik továbbá az 

előadások zavartalan lebonyolításáról, biztosítja, hogy érvényes bérlet, ill. jegy nélkül senki 

ne jusson be a nézőtérre.  

 

IV. 

 

1. A Megbízott a Megbízóval egyeztetve választja meg az előadások időpontját, az esetleges 

vis major (betegség, időjárás stb.) esetén elmaradt előadás új időpontját. Az előadások 

időpontját legkésőbb az előadás előtt három héttel rögzíteni kell a szervezés biztosítása 

érdekében. A Megbízott a repertoáron lévő további darabjait, műsorai esetleges bemutatása 

a Megbízó javaslata, vele történő egyeztetések alapján lehetséges. A Megbízott gyakorolja a 

fenti előadások felett valamennyi jogot, beleértve az előadói jogokat is.  

 

2. A Megbízó jogai: Megbízó egyoldalúan felmondhatja jelen megállapodást súlyos 

szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Megbízott ez 

első előadás előtti egy hétig nem biztosítja a bérleteket, jegyeket, és az előadások 

propaganda anyagát, valamint eltér a bérletben ígértektől. 

 
3. Jelen szerződésben nem rögzített vitás kérdésekben a vonatkozó Ptk. Jogszabályok az 

irányadók.  
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4. A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírtak. 

 

Diósd, 2018. október 4. 

 

    Városi Művelődési       Körúti Színház Kulturális  

  Központ és Könyvtár     Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Megbízó képviseletében:      Megbízott képviseletében: 

 

 
       …………………            …………………… 

       Varga Nándorné         Galambos Zoltán 

        igazgatóhelyettes     igazgató 
13.) Szerződéskötés jóváhagyása: Gyerekszínház 

                 Előterjesztő: Varga Nándorné 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár idei 
programtervében szerepel gyerekeknek szóló színházi előadások szervezése is. November 
6-ára tervezik meghívni a Vass Mozgásművészeti Iskola és Táncszínházi Társulást, akik a 
Csipkerózsika című táncmesét fogják előadni. Két előadás van tervezve erre a napra. A 
program megvalósításához szükséges összeg az intézmény 2018. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll.  
Bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban annyi hangzott el, hogy örülünk, hogy ezek a színházi 
sorozatok folytatódnak, és a gyermekek sem maradnak ki belőle.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a 
mellékelt szerződést a Képviselő-testület számára.    
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
218/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 
Vass Mozgásművészeti Iskola és Táncszínházi Tárulás 
Csipkerózsika című táncmeséjével kapcsolatban. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási 
szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés 
aláírására. 
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Határidő: 2018. október 29. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 

                
     

Vállalkozási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
Asz: 15453260-1-12 
mint  M e g r e n d e l ő 
 
és Vass Mozgásművészeti Iskola és Táncszínházi Társulás  
2141 Csömör, Bitskey u 30 
Asz: 66076508-1-3 
Nysz: 31495692 
mint  V á l l a l k o z ó   szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek 
szerint: 
 
1) Szerződő felek közül Vállalkozó a Megrendelő megrendelése alapján elvállalja a 

Megrendelő szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényen az alábbiakban 
részletezett műsor/produkció bemutatását, mint eredmény létrehozását:  

 
Műsor/produkció címe: CSIPKERÓZSIKA Táncmese 

Helyszíne RÉTSÁG, Művelődési Központ 

Időpontja 2018. november 6. kedd, 10 és 14 órai 
kezdettel 

 
Vállalkozó vállalja, hogy a produkció valamennyi fellépője és közreműködője minimum 2 
(kettő) órával az előadás kezdete előtt a helyszínen a Megrendelő képviselőjénél az 
előadás megtartására alkalmas állapotban megjelenik, valamint a jelen szerződés 
szerinti időpontban a műsort bemutatja a Megrendelő igényeinek megfelelően.  
A vállalkozói díj tartalmazza a színészek és a technikai munkatársak tiszteletdíját, a 
szállítási és utazási költséget. A Vállalkozónak az előadásban használt zenei anyagokért 
az Artisjus felé, a jogvédő hivatallal való előzetes egyeztetés alapján nincs fizetési 
kötelezettsége!  Vállalkozó a Megrendelő részére minden olyan adatot, információt 
határidőben rendelkezésre bocsát, amely a rendezvény színvonalas előkészítéséhez és 
lebonyolításához szükséges. 
 

2) Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozó a vállalt eredmény létrehozása 
alapján - a Megrendelő által leigazolt, szerződésszerű teljesítés esetén - jogosulttá válik 
a kölcsönösen elfogadott vállalkozói díjra, amelynek összege: 

 

összesen bruttó 290 ezer Ft/ (2 előadás)   

 

Megrendelő a vállalkozói díj fentiek szerint megállapított összegét köteles a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítésének leigazolását követően a Vállalkozó által átadott alakszerű, 
az adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét 
követően készpénz/átutalás (az aktuális fizetési mód aláhúzandó) fizetéssel kiegyenlíteni 
a Vállalkozó részére! 
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Bszsz: K&H  

10402836-50526680-53891000 
 
Megrendelő kötelezettségeit képezik továbbá az alábbiakban felsoroltak biztosítása: 

 
• min 2 és fel órával az előadás előtt lehetőség a díszletezésre, helyi technikus 

segítségével. 
• Öltözők vagy legalább egy öltöző, amely a színpad mellől azonnal elérhető. 
• Díszletháló felfogatási lehetőség 
• helyi fény és hangtechnika biztosítása 
 

3) A bemutatott műsorról csak a Vállalkozó engedélyével készíthető hang- illetve 
videofelvétel. 

 
4) Kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő részéről: Kelemen Ágnes, művelődésszervező – 35/350785 
Vállalkozó részéről: Vass Sándor Gergely, társulatvezető – 70/3413572 

5) Megrendelő jogosult a vele szerződött partnerei nevét és/vagy logóját a műsort hirdető 
anyagaiban feltüntetni.  

 
6) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződés annak mindkét fél általi 

aláírásának napján lép hatályba, és határozott ideig, a szerződésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítésének napjáig tart. A jelen vállalkozási szerződést 
- tekintettel annak jellegére, valamint a felek ilyen irányú akaratára is - szerződésszegés 
hiányában rendes felmondás útján, azaz a jövőre nézve egyoldalúan megszüntetni 
nem lehet. 

 
7) A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.), továbbá az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
8) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglalt rendelkezések 

a jogügylet tárgyát képező jogviszony vonatkozásában a felek között a jelen 
vállalkozási szerződés aláírásáig létrejött teljes megállapodást tartalmazza. Felek 
rögzíteni kívánják, hogy a jelen okirat aláírásával a közöttük a jelen szerződés tárgyát 
képező jogviszony vonatkozásában eddig létrejött valamennyi szóbeli és írásbeli 
megállapodás, illetőleg egyoldalú nyilatkozat hatályát veszti. 

 
Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták. 

 
Budapest 2018 október 11. 
 

    
 
Megrendelő képviseletében    Vállalkozó képviseletében  
      

 
14.) Iratmegsemmisítő vásárlás a Polgármesteri Hivatal részére 

                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Polgármesteri Hivatal jelezte, hogy a hivatalnál 
meglehetősen sok megsemmisítendő irat gyűlik össze. Az iratok döntő többsége olyan 
adatokat tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra kerülésük esetén sértenék a lakosság jogait. 
Két féle iratmegsemmisítőről kértek árajánlatot. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy kell, szükséges ilyen berendezés beszerzése a hivatal 
számára. Ugyanakkor elhangzott egy olyan kiegészítő javaslat is, hogy ne csak egy központi 
iratmegsemmisítő gép kerüljön beszerzésre, hanem a szükséges irodákba legyen 
úgynevezett személyi megsemmisítő is. A hozzászólásban elhangzott, hogy az 
előterjesztésben található ár nem elfogadható. Hiányolta, hogy miért nem lett több ajánlat 
bekérve. Másik hozzászólásban szintén a gép szükségessége hangzott el, de nem ezen az 
áron, hiszen ezt a típust olcsóbban is meg lehet vásárolni.  
A bizottsági ülésen az a javaslat hangzott el, hogy a testületi ülésig 4 kisgépre és 1 központ 
gépre kell ajánlatot kérni.  
Ezzel a feltétellel a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Nem tudom, hogy sikerült-e az ajánlatot megkérni? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Károly átküldte a javaslatait, nagyon sok gép 
van rajta, nem volt idő mindet átnézni. Arra kérünk felhatalmazást a Képviselő-testülettől, 4 
darab irodai és 1 darab központi iratmegsemmisítőt vásároljunk maximum 300.000 Ft 
értékben. Egy keretösszeget kérünk, és akkor természetesen az olcsóbbakból teljesítjük a 
feladatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Azt javaslom, hogy ugyanezt a gépet, amit behoztunk, 
Girasek Karcsi rendelje meg 100.000 Ft-tal olcsóbban.  
 
Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Karcsi is mondta és Zsuzsa is mondta.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Olyan szabály, hogy egy bizottság külsős tagját megbízni 
bármilyen beszerzéssel, olyan nincs, nincs is lehetőségem, hogy én az önkormányzatnak 
beszerezzek. Azt mindenki tudja, hogy interneten könnyen utána lehet nézni az áraknak. Én 
ezt megtettem, azt küldtem át.  
Ez a gép alkalmas közép irodai működtetésre, és a kis gépek alkalmasak, ezeket javaslom 
beszerezni.  
 
Jávorka János képviselő: Rita felvetése jó, javaslom elfogadni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
219/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
az iratmegsemmisítőkre vonatkozó előterjesztést és az/ alábbi 
döntést hozta: 
A Képviselő-testület hozzájárul 4 db irodai és 1 db központi 
iratmegsemmisítőt, maximum 300.000 Ft értékhatárig.  A 
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testület kötelezi a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítását 
terjessze a következő ülésen a képviselők elé. 
 
Határidő: 2018.12.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

15.) Nagy Józsefné kérelme 
                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Nagy Józsefné rétsági lakos kéri, hogy a Képviselő-testület 
adja bérbe részére a Szőlő utca 7. szám alatti ingatlannal szomszédos beépítetlen területből 
220 m2-es területet háztáji kiskert céljára. A kérelmező évek óta bérli ezt a területet.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
220/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy 
Józsefné rétsági lakos kérelmét megismerte és a Rétság 620/5 
hrsz.-ú 220 m2 terület 2019. évben történő bérletéhez a 2016. 
évtől megállapított bérleti díjjal (23,20.-Ft/m2/év) hozzájárul. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező szerződést 2019. január 1. naptól 
2019. december 31. napig terjedő időszakra vonatkozóan 
aláírja. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (képviseletében: Hegedűs Ferenc 
polgármester továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Nagy Józsefné  Rétság, Szőlő u. 7. sz. 
alatti lakos mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel: 
1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az önkormányzat tulajdonában álló, belterületen 

fekvő, 620/5. hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból konyhakert céljára 
220 m2 földterületet határozott időre. 

2.) A bérlet 2019. január 01.napjától 2019.december 31. napjáig tart. 
3.) Amennyiben a Bérlő a földterületet a következő évben is használni kívánja, ezt a 

szándékát a szerződés lejárta előtt egy hónappal be kell jelentenie. 
 
4.) Bérlő a bérelt terület használatáért évente 23,20.-Ft/m2 összesen 5.105.-Ft-ot, azaz 

ötezer-egyszázöt forintot köteles befizetni a bérbeadó költségvetési számlájára utólag, 
2019. december 15.napjáig. 

5.) Bérlő köteles a földet gyom-mentesíteni. 
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6.) A bérlet megszűntével a bérelt területet eredti állapotában, gyommentesen kell 
visszaadni. 

8.) A Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a bérletet,  
- ha a Bérlő figyelmeztetés ellenére a területet hagyja elgazosodni, 
- a bérleti díjat a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött határidőben sem fizeti 
meg. 

 
9.) Ha az önkormányzat kezelésében lévő állami földet a kezelő vagy más állami szerv, 

illetőleg társadalmi szervezet közérdekű célra (földrendezés, kisajátítás) kívánja 
felhasználni, a szerződés hatálya –a szerződésben megjelölt határidő előtt, a feltétel 
bekövetkeztével - megszűnik. 

 
10.) Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 
 
Rétság, 2018. ………………………... 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
                          Bérbeadó                                Bérlő 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 2018. ……………………………… 
 
                                                      pénzügyi ellenjegyző 

16.) Tájékoztató követelések állományáról 
                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Negyedévente kapunk tájékoztatást a követelések 
állományáról. A tartozások vonatkozásában az előterjesztő leírja, hogy a hátralék iparűzési 
és talajterhelési díjban csökkent, építményadóban, kommunális adóban és gépjármű adóban 
nőtt. A követelésállomány augusztus 10-én 1.632.000 Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. 
Az adótartozás növekedése ebben az időszakban ismétlődő jelenség. A befizetések 
feldolgozása folyamatos. Ez várhatóan az év végéig csökkenni fog, mert a fizetési 
felszólításokra is érkeznek befizetések. A felszólítások postázása folyamatban van. 
Felszámolási eljárás alatt 4 adózó van, adótartozásuk 549.0000 Ft, pótléktartozásuk 3.000 
Ft. Új felszámolási eljárás nem indult. Végrehajtónál jelenleg 29 adózó van, 3.874.000 Ft 
adótartozással, és 311.000 Ft pótléktartozással. Lakbérrel 1 fő tartozik, közterülethasználati 
adótartozás nincs. Hirdető tábla tekintetében 1 fő tartozik, 3,302 Ft-tal. Továbbszámlázott 
díjak számlázása tekintetében nincs tartozás, bérleti díj tartozása 1 cégnek van, 3.542.000 
Ft értékben. Földhaszonbérleti díjjal senki nem tartozik, és egyéb kiszámlázott szolgáltatás 
tekintetében sincs tartozás. Iskolai étkezési díj tartozás október 15-én 126.935 Ft volt, az 
előző beszámolóhoz képest csökkent. Szociális étkezés tekintetében 1 főnek van 
elmaradása 44.160 Ft értékben.  
A bizottsági ülésen elhangzott egy olyan kérdés, hogy bérleti díj tartozás ekkora mértékben 
még nem fordult elő, ki tartozik ezzel? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Megjött a pénz. 
 
Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Másik kérdés az volt, hogy a hivatal miért nem él a bérből, 
nyugdíjból letiltással? Az ügyintéző válasza az volt, hogy eddig nagyon el volt foglalva, most 
kezdi majd alkalmazni ezt a formát.  
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A harmadik kérdés az étkezési díj tartozással volt kapcsolatos, megtudtuk, hogy az illető már 
ki lett zárva az ellátásból.  
Összességében az volt a Bizottság álláspontja, hogy jó úton járunk, a kintlévőségek 
folyamatosan csökkennek az elmúlt időszakban. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
A magam nevében meg szeretném köszönni Lontai Anita munkáját.  
Amennyiben nincs egyéb, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
221/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta 
az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése 
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban rögzített 
lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív 
közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát 
vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

17.) Együttműködés lehetősége 
                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A Globe Ipari Inkubációs központ küldött egy 
együttműködési megállapodás-tervezetet. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem lehet tudni, hogy miről szólna ez az 
együttműködés. Úgy tűnik, önkormányzat vonatkozásában nem releváns. Az volt a 
vélemény, hogy a cégnek inkább vállalkozásokat kellene megkeresni.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a B határozati javaslat elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek?  
Nem ismerem őket, de itt fognak vállalkozást indítani, ami itt fog adózni. Hátránya nem 
volna az önkormányzatnak belőle, előnye a jó kapcsolat miatt lenne.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 
2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
222/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a GLOBE Ipari Inkubációs Központ együttműködési 
kezdeményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem kíván kérelmezővel együttműködési 
megállapodást kötni. 
 
Határidő: 2018. november 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Jöjjenek el és mutassák be, hogy mit szeretnének, biztos, 
hogy nem zárkózna el senki. 

 
18.) Pénzforgalmi számlaszerződés 

                 Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Az EU-s forrásból megvalósuló pályázatokhoz kellett a 
Magyar Államkincstárnál számlát nyitni. Az Államkincstár megküldte a Pénzforgalmi 
számlaszerződést. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a 
számlaszerződést.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
223/2018.(X.26.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a pénzforgalmi számlaszerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
pénzforgalmi számlaszerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására 
 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

19.) Banki terminál igénybevételének lehetősége 
                 Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Ugyancsak a Magyar Államkincstárnál nyitott bankszámlákról 
van szó, mert ennek a vezetése igen bonyolult. Papír alapon, ajánlott postai küldeményként 
lehet megküldeni az átutalásokat. Az ajánlott küldemény kézbesítése lassú, és a 
hosszadalmas folyamatnak vannak veszélyei. A banki terminálnál jelentős előnyei vannak. 
Előre berögzíthetőek az átutalások, aláírások formai hibái kiküszöbölhetők, illetve kitöltési 
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hibák kizártak. Egyszeri csatlakozási díj 94.500 Ft + áfa, kártyaolvasó díja 10.000 Ft + áfa, 
tanúsítvány illetve csatlakozási díj van még. Egyszeri díj összesen 222.885 Ft. Évente 
felmerülő költség 118.821 Ft/év.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a biztonság érdekében mindenképpen indokolt a banki 
terminál igénybe vétele. Ennyit áldozni kell rá. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
224/2018.(X.26.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a banki terminál igénybevételének lehetőségéről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett bankszámlák kezeléséhez banki terminál kerüljön 
kialakításra.  
 
A Képviselő-testület a GIRO Zrt. bankterminál kiépítésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos üzletszabályzatában lévő 
díjképzést megismerte. A banki terminál kiépítésére a 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére 223 eFt többletelőirányzatot 
biztosít. 
 
A banki terminál 2019. évi költségeit az éves költségvetésben 
ütemezni kell. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a terminál szoláltatás megrendelésére.  
 
Határidő: 2018. november 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

20.) TKM döntések 
                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kettő kérelem volt a Bizottság előtt.  
Az egyik a Rétság Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás költségeinek átvállalása. A 
260.000 Ft-os összköltségből 150.000 Ft átvállalását javasolja a Bizottság.  
A Rétsági Városi Sportegyesület budapesti AquaWold belépőjegy költségeiből 150.000 Ft 
átvállalását javasoltuk a 270.000 Ft-os összköltségből. 
 
Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Bizottság is tárgyalta, és támogatta a döntést 6 egyöntetű 
igen szavazattal.  
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Egy kérdés hangzott el, hogy mennyi van még az összegből. A válaszból megtudtuk, hogy 
600.000 Ft maradt még.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Egy időben fel volt függesztve a TKM támogatás. Kaptam 
olyan véleményt, hogy nem lettek kiértesítve az egyesületek, hogy ismét be lehet adni a 
kérelmeket.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Hallottunk olyanokat, hogy hátrányba hoztunk bizonyos 
egyesületeket, mert késve volt az elbírálás.  
Azt gondolom, hogy Rétság Város Önkormányzata ezzel a lehetőséggel olyat nyújt, ami 
országosan sem igen látható. A helyben élőknek ez jó lehetőséget ad.  
Valóban felfüggesztettük a kérelmeket, viszont minden képviselőtől kértük, hogy adják be a 
javaslataikat, amit be tudunk építeni. Közben halmozódtak a kérelmek, és a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság elnökének javaslatára nem várakoztatjuk tovább a 
kérelmezőket.  
Ennek ellenére továbbra is várom a javaslatokat.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én is jó dolognak tartom, azt sem bánnám, ha 
kiszélesítenénk, csak mindenki kapjon egyenlő esélyeket, hogy tudjon indulni. 
 
Jávorka János képviselő: Jó kezdeményezés volt ez. Anyagilag támogatja a kirándulásokat. 
Az egyesületek időnként beleesnek abba a hibába, hogy utólag adják be a kérelmüket, és 
utána elégedetlenek. Az a fontos, hogy időben beadják a kérelmet, a Testület meghozza a 
döntést, és akkor az egyesület megkapja a pénzét.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Azt javaslom, hogy ha a Képviselő-testület megválasztotta a 
TKM Bizottságot, akkor legyen annyi bizalom, hogy ne kelljen testületi ülésre várni, majd az 
ülésen beszámolnak arról, hogy mit fizettek ki.  
 
Fodor Rita  Mária jegyző általános helyettese: Nem jó, a munkacsoport nem dönthet. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Eddig mindenki kapott, nem lett visszautasítva senki.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
225/2018.(X.26.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és 
 

I. Rétsági Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás 
költségéből – melynek teljes összege 
belépőjegyekre 260.000 Ft- 150.000 Ft-ot átvállal.  
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II. Rétság Városi Sport Egyesület Budapesti AquaWorld 
kirándulás belépőjegy költségéből – melynek teljes 
összege 220.000-270.000 Ft maximum 150.000 Ft-
ot átvállal. 
 

Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint, 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
 

21.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: A beszámolóval kapcsolatban kettő kérdés hangzott el a 
bizottsági ülésen.  
Az egyik a megyei rendezési tervvel kapcsolatosan történt-e intézkedés. A válaszból 
megtudtuk, hogy jelezték a problémát a megyei illetékesek felé, válasz még nem érkezett.  
A másik felvetés a hulladékkezeléssel kapcsolatosan volt. Az anyagban le van írva, hogy 
jegyzőhelyettes asszony októberben tárgyal az NHKV képviselőivel a számlázással 
kapcsolatos problémákról. Hosszú ideje húzódó számlázás miatt ők kérték a találkozót. Ez 
meg is történt, eredményes is volt.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A hulladékkal kapcsolatos dolgokat Pénzügyi vezető 
asszony az egyebekben fogja elmondani.  
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót.  

 
22.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

érdekében végzett polgármesteri munkáról 
                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PBV elnök: Itt is téma volt a szemétszállítás kérdése. Ezen kívül a 
laktanyában felhalmozott gumiabroncsok elszállításával kapcsolatban volt egy kérdés, hogy 
vajon kik hordják be ezt a rengeteg gumiabroncsot oda. Válasz az volt, hogy azt nem lehet 
tudni, és egy hozzászólás szerint nem éjszaka hordják oda. Sokszor nyitva marad a 
sorompó, így bárki be tud oda menni.  
A Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót, és ezt javasolja a Képviselő-testület számára is.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény valakinek? 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
S Z Ü N E T 17.05. órától 17.18 óráig. 

 
23.) Egyebek 

 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                      19/2018.(X. 26.) számú 
jegyzőkönyv 

40 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Kinek van ehhez a napirendhez hozzászólása? 
Én fel szeretnék olvasni két levelet. 
 
A levelek csatolva.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én azonnal jelentettem az illetékesek felé, ami a dolgom 
volt. 
A probléma ott van, hogy nem tudják kezelni, és évek óta látom, hogy a hangárok tele 
vannak összepréselt műanyaggal, papírral. Nincs nyoma, hogy mi történik ezekkel, és az 
elszámolásokkal vannak problémák.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Magyarnándorban miről volt szó? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A probléma megoldásáról volt szó. Arra törekszenek, hogy 
új vezetőséget állítsanak fel. Azt kérték, hogy amennyiben a ZöldHíd leáll a szállítással, 
akkor azt azonnal jelentsük a katasztrófavédelemnek, és akkor ők fognak gondoskodni az 
elszállításról. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A 6-ai társulási ülésen ki az előterjesztő? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Azt még a jelenlegi vezetés.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: Tegnap az Ipoly tv-n beszámolót tartott Pogácsás Tibor és Balla 
Mihály, a témája a modern falvak és városok voltak. A hulladékszállításról csak 
érintőlegesen volt szó. Az utak, úthálózat megvalósítása volt a fő téma.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ők erről a dologról csináltak egy interjút az államtitkár úrral. 
Utána zárt keretek között válaszoltak a polgármesterek kérdéseire.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: A tájékoztatás nem teljeskörű. A második levél egy politikai 
nyilatkozat, aminek itt nincs helye. A ZöldHíd problémája nem ott keletkezett. A RétságNet 
szerkesztősége is kapott ma egy közleményt, amit közzé is tettünk. Ebben az állt, hogy 
határozatlan időre felfüggesztik a hulladékszállítást. Az szerepel benne, hogy mindenki 
őrizgesse a hulladékot, és amennyiben a probléma nem oldódik meg, akkor a 
katasztrófavédelem fogja átvenni. Rétságon a négy tűzoltó hogy veszi át az egész járást? Az 
is szerepel a közleményben, hogy a hulladékudvar sem nyit ki hétfőtől és a telephelyekre 
sem lehet beszállítani, az alvállakozói beszállítók sem szállíthatnak be.  
Nekünk van egy szerződésünk a ZöldHíddal. A mi polgármesterünknek bármilyen 
megbeszélésen azt a kötelessége képviselni, hogy ez a szerződés érvényre jusson, és hogy 
a Kormány ne lehetetleníthesse el a hulladékszállítás ügyét. Ez országos probléma, nem 
csak a ZöldHídé. Mikor a ZöldHíd létrejött, akkor nagyon jól működött. Gazdaságosan, 
takarékosan, elrakva a pénzt a 40 éves rekultivációra. Ott kezdődött a probléma, hogy a 
Kormány ezt a pénzt elvonta, hogy majd 40 év múlva ők gondoskodnak erről. Később jött az 
a törvényi előírás, hogy a számlázást is átvették. Rétságon is másfél éve rendezetlenek a 
számlák. Ezért nincs bevétel, és emiatt ez a cég nem utal a ZöldHídnak és a többi cégnek 
sem. Ebben nem hibás a ZöldHíd vezetése. Ha a Kormány rendesen odaadná a ZöldHídnak 
azt a pénzt, amire törvény kötelezi, akkor rendben menne minden, tudna működni a cég. A 
ZöldHíd az önkormányzatok tulajdona. Itt valami nagyon nagy dolog van a háttérben. Ahhoz 
kell ragaszkodni a polgármesterünknek, hogy a megkötött szerződések alapján a ZöldHíd 
megkapja a finanszírozását. Érdemi intézkedést kell tenni.  
 
Jávorka János képviselő: A rétsági lakosokat az érdekli, hogy elviszik-e a szemetet.  
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Rossz sejtéseim vannak. Ha a felolvasott levél írója, mint volt polgármester figyelemmel 
kísérte a ZöldHíd működését, akkor hogy hoztak döntést eddig a polgármesterek, nem látta 
senki, hogy probléma van, csak most? 
Kérem, hogy azt képviseld, hogy a szemétkérdés legyen megoldva. Bízom benne, hogy 
megfelelő döntéseket hoznak az illetékesek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Természetes, hogy én mindenhol azt képviselem.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: A ZöldHídat úgy lehet rendbetenni, ha megkapják a pánzüket. 
 
Jávorka János képviselő: Kellene látni az elmúlt évek mutatóit, és ha jeleztek problémákat, 
akkor milyen döntések születtek. Nem értem, hogy működött a Társulás. 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Az NHKV-val az egyeztető tárgyalás 
megtörtént. Az indoka mindenki előtt ismert. Az NHKV több alkalommal küldött hibás 
számlákat Rétságra. Ezt követően elvállaltam, hogy segítek a munkatársaiknak, 
tesztszámlákat kértem és ellenőriztem. Három alkalommal utasítottam vissza a számlák 
kiküldését. Minden esetben leírtam az észrevételeimet, javaslataimat. Mára úgy tűnik, hogy 
ezeket elfogadták. A tegnap bemutatott tesztszámlák hibátlanok voltak. Ellenőriztük a 
záróegyenleget is, pontosak voltak. Ezután megállapodtunk, hogy a NHKV megküldi 
Rétságra a számlákat a 2017. II., III., IV. negyedévre vonatkozásában. Nem egyszerre kell a 
számlákat feladni, 1-1 hónapos csúszással kell majd teljesíteni. 2019. januárjában várható, 
hogy 2018. I-III. negyedévi számlákat megküldik, szintén eltolt fizetési határidővel. Én azt 
kértem tőlük, hogy a számlák mellé mindenképpen készüljön egy tájékoztatás a lakosság 
részére, amiben kiemelten szerepel, hogy nem egyszerre kell fizetni.  
Elmondták, hogy nekik nagyon jó ez a rendszer, hogy az önkormányzat átvállalja a költségek 
egy részét, hiszen ez egy biztos bevétel. Kértem, hogy legkésőbb november közepéig 
küldjék a jövő évi szerződés-tervezetet, hogy időben tudjunk vele haladni. Kifogásoltam, 
hogy a panaszlevelekre nem érkeztek válasz a lakosság részére. Ezt elismerték, igyekeznek 
a restanciát feldolgozni. Ha valóban azok a számlák jönnek ki, amit én is láttam, akkor 
rendeződik a számlázás.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Köszönöm az intézkedést, bár csak részben megnyugtató, 
hogy valamikor lesz valami. Ez így is érvágás lesz. Ha valaki reklamálni szeretne, akkor 
telefonon fel sem lehet őket hívni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Megnézheted a ZöldHíd oldalán, hogy melyik településen 
mennyiért viszik el a szemetet.  
A belterületbe csatolással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nem azért nem 
szavaztunk rá, mert nem akarjuk. Pont ezt intézzük Jegyző úrral, de a határozatban benne 
van, hogy a HÉSZ és a város településfejlesztési koncepciója alapján valósul meg. Én azt 
szeretném, ha folyamatában, és ne összességében legyenek kiosztva a telkek, ütemterv 
alapján. Ha lenne egy felmérés a városban, hogy ki szeretne lakóparkot, akkor tudnánk 
tájékozódni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Már a szavazáskor sem értettem ezt. Furcsa, hogy te 
terjeszted elő, és aztán nem szavazod meg. Ha nem érettek a feltételek, akkor nem kellett 
volna előterjeszteni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Fontos, hogy belterületbe legyen vonva.  
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Varga Dávid Géza képviselő: Egyetértek Polgármester úrral, hogy minél hamarabb telkeket 
kellene kialakítani, nem biztos, hogy komplett lakóparkkal kellene kezdeni.  
Károly, megkérnélek, hogy a közvéleményt ne hergeld, mert lehet, hogy a jogi végzettségű 
jegyzőnk tájékozottabb. Ne korbácsoljunk felesleges indulatokat.  
  
 
Jávorka János képviselő: Örülök, hogy ez az előterjesztés elénk került, és történnek 
lépések.  
A lakópark a jövő zenéje lesz, a rendezési tervünk is készül.  
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: DIGI ügyben van-e fejlemény? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Még nem keresett senki.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Telekom ügyfélszolgálat kitelepülése meddig tart? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Két hétig. 
 
Girasek Károly bizottsági tag: Hoztunk egy 7határozatot, aminek a végrehajtásáért a 
polgármester a felelős, hogy 2017. decemberig el kell készülnie és jóvá kell hagyni az 
arculati kézikönyvet. A testület nem módosította ezt a határidőt. Kétségtelen, hogy 
megengedtük, hogy kitolódjon, de ez év decemberben ez is lejár. Van egy megkötött 
szerződésünk, miért nem figyeli valaki? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Figyeljük, havonta-kéthavonta szólok 
Miklósnak. Midig újabb határidőt kapok. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A kutakkal kapcsolatban mit kell tudnunk? 
 

 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: A kutakról: 1996. január 1-től kellene ezeket az engedélyeket 
megkérni, valamiért húzódott, és most kezdte valaki komolyan venni. Én biztos vagyok 
benne, hogy a  ’96. január 1-e előtti kutakhoz nem kell fennmaradási engedély, csak be kell 
jelenteni, nyilvántartásba kell vennünk azokat. Ezért nem kell fizetni. Szép politikai cél, hogy 
a vizeket védjük.   
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs több felvetés, az ülést bezárom 18.05 
órakor. Mindenkinek köszönöm a jelenlétet és a munkát, jó éjszakát! 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
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