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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
az alábbi döntést hozom: 
 
Rózsa Attila informatikai szolgáltatásra vonatkozó szerződés‐módosítási kezdeményezését 
elfogadom.  Az  előterjesztés  mellékletét  képező  szerződéseket  –  védőnői  szolgálat, 
fogorvosi szolgálat ‐ aláírom. A Napköziotthonos Óvoda szerződésnek aláírására Vinczéné 
Szunyogh  Judit  intézményvezetőt,  a  Polgármesteri  Hivatal  szerződésének  aláírására 
Jámbor Lajos jegyzőt felhatalmazom. 
 
A  2021.  évi  költségvetésben  az  alábbi  bruttó  szolgáltatási  díjak  betervezéséről 
gondoskodom: 
Polgármesteri Hivatal  101.219 Ft/hó
Fogorvosi szolgálat  8.763 Ft/hó
Védőnők  16.383 Ft/hó
Óvoda 8.763 Ft/hó
 
 
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során: 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem 
szavazott 2 fő. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták.  Nem szavazott 1 
fő. 

 
Határidő: 2021. február 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 



MEGÁLLAPODÁS MÓDOsíTÁSA

Mely létrejött egyrészről Rózsa Attila vállalkozó (2688 Vanyarc, Veres Pálné út 36. szám alatti

lakos, adószám: 50698680-2-33, székhely: 2614 Penc, Béke utca 22.) mint megbízott, másrészről

1. sz. Napközi otthonos óvoda (2651 Rétság, Mikszáth u. 6.), mint megbízó között az alábbi feltéte

lek szerint:

1. A/elek Rétságon 2015. november l-jén kötött - számítástechnikai-informatikai be
rendezések karbantartásáról szóló - megállapodást a jelen okiratban foglaltak szerint
módosítják.

2. A megállapodás 3. pont l. mondatának helyébe a következő elem kerül:

"A megbízó az elvégzett munkáért havi rendszerességgel átalánydíjatfizet, melynek
összege: 6.900 Ft fazaz hatezerkilencszáz/orinti+ 27% ÁFA. "

3. A megállapodás 4. pontjának 2. mondata helyébe a következő elem kerül:

,,A felek rögzítik, hogy az elszámolás időpontjaként (egyben teljesítési időként, ésfize
tési határidőként) a tárgyhót követő 15. napot jelölik meg. "

4. Jelen megállapodás módosítás 2021. január l-jétől lép érvénybe.
A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában továbbra
is érvényben maradnak.
A jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben az 1. pontban hi
vatkozott megállapodás, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Rétság, 2020. december Ol.

MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT



MEGÁLLAPODÁS MÓDOsíTÁSA

Mely létrejött egyrészről Rózsa Attila vállalkozó (2688 Vanyarc, Veres Pálné út 36. szám alatti

lakos, adószám: 50698680-2-33, székhely: 2614 Penc, Béke utca 22.) mint megbízott, másrészről

Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.), mint megbízó között az alábbi felté

telek szerint:

1. A/elek Rétságon 2015. november l-jén kötött - számítástechnikai-informatikai be
rendezések karbantartásáról szóló - megállapodást a jelen okiratban foglaltak szerint
módosítják.

2. A megállapodás 3. pontjának helyébe a következő elem kerül:

liA megbízó az elvégzett munkáért havi rendszerességgel átalánydíjatfizet az alábbi
bontásban:
- Fogászati rendelő: 6.900 Ft /azaz hatezer kilencszáz forint/ + 27% AFA - 2 db szá
mítógép és a hozzájuk tartozó nyomtató -
- Védőnői Szolgálat:12.900 Ft /azaz tizenkettőezer kilencszázforint/ + 27% AFA - 2
db számítógép és a hozzájuk tartozó nyomtató. "

3. A megállapodás 4. pontjának 2. mondata helyébe a következő elem kerül:

,,A felek rögzítik, hogy az elszámolás időpontjaként (egyben teljesítési időként, és fize
tési határidőként) a tárgyhót követő 15. napot jelölik meg. "

4. Jelen megállapodás módosítás 2021. január l-jétől lép érvénybe.
A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában továbbra
is érvényben maradnak.
A jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben az l. pontban hi
vatkozott megállapodás, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Rétság, 2020. december Ol.

MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT



MEGÁLLAPODÁS MÓDOsíTÁSA

Mely létrejött egyrészről Rózsa Attila vállalkozó (2688 Vanyarc, Veres Pálné út 36. szám alatti

lakos, adószám: 50698680-2-33, székhely: 2614 Penc, Béke utca 22.) mint megbízott, másrészről

Rétság Város Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.), mint megbízó között az

alábbi feltételek szerint:

l. Afelek Rétságon 2012. márciu l-jén kötött - számítástechnikai-informatikai beren
dezések karbantartásáról szóló - megállapodást a jelen okiratban foglaltak szerint mó
dosítják.

2. A megállapodás 7. pont 1. mondatának helyébe a következő elem kerül:

"A megbízó az elvégzett munkáért havi rendszerességgel átalánydijatfizet, melynek
összege: 79.700 Ft lazaz hetvenkilencezer hétszázforintI+ 27% ÁFA. "

3. A megállapodás 4. pontjának 2. mondata helyébe a következő elem kerül:

,,A felek rögzítik, hogy az elszámolás időpontjaként (egyben teljesítési időként, és fize
tési határidőként) a tárgyhót követő15. napot jelölik meg."

4. Jelen megállapodás módosítás 2021 január l-jétől lép érvénybe.
A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában továbbra
is érvényben maradnak.
A jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben az l. pontban hi
vatkozott megállapodás, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Rétság, 2ü2ü. december ül.
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