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2012. évi költségvetés módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. december 11-i ülésére 
 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű több-

ség  
 Képviselő-testület   Minősített több-

ség 
 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Általános Iskola intézménynél  központi támogatás előirányzatának változása - bevételi kiesés - 
indokolja a költségvetés módosítását. Az Intézménynél 2013. január 1. naptól fenntartó váltás lesz. 
Az átadás-átvétel már zajlik. Célszerű olyan nyilvántartásokat vezetni, melyek reálisak, nem torzít-
ják a gazdálkodást.  
 
Jelen előterjesztés csak a normatívák miatti változásokat tartalmazzák. Áttekintve az Intézmény 
könyveit jelzem, hogy intézményen belül, szakfeladatok közötti átvezetések a következő módosí-
táskor mindenképp indokoltak lesznek. Jelentős eltérések vannak, melyek oka például az, hogy a 
napközis ellátást az alsó és felső tagozatban tanító pedagógusok, részóraszámban látják el. De 
említhetném az SNI-s gyermekek oktatását is. A speciális képzés a tervezés időszakában vásárolt 
közszolgáltatásként került megtervezésre, a tényleges ellátás pedig személyi juttatás terhére tör-
tént. Az éves zárás előtt mindenképp indokolt lesz az intézményvezető részéről a technikai átveze-
tések kérése.  
 
Jelen előterjesztés a következő módosításokat tartalmazza (mivel néhány tételről van szó, külön 
tételes kimutatás nem készült): 
 
852011 Alapfokú oktatás 1-4 évfolyamon 
A gyermek létszám változása miatt 702.088 Ft állami támogatás kiesés jelentkezik. A szakfelada-
ton fedezet a gázdíjon áll rendelkezésre a dologi kiadások között, ezért ez a költség nem 552.825 
Ft-tal az áfa kiadás 149.263 Ft-tal kerül csökkentésre.  
 
852021 Alapfokú oktatás 5-8. évfolyamon 
A gyermeklétszám változása miatt 377.704 Ft támogatás kiesés jelentkezik. A szakfeladaton fede-
zetként a dologi kiadások közül az anyagbeszerzés költségnemen 100.000 Ft, a vásárolt közszol-
gáltatás költségnemen 197.405 Ft, az áfa kiadás 80.299 Ft költségnemen zárolható. 
 
855911 Napköziotthoni ellátás  
A gyermeklétszám változása miatt 172.333 Ft támogatás kiesés jelentkezik. A szakfeladaton dolo-
gi kiadáson megtakarítás nincs (a tervezés is igen szerény mértékű volt), ezért a jelentősen alultel-
jesített alapbéreket tartalmazó 511113 költségnemből 135.695 Ft és a 53111 járulék költségből 
36.638 Ft zárolható. 
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Az iskola költségvetési a leírtak szerint a következők szerint módosul: 

(forintban) 
Szakfeladat Bér Járulék Dologi Összesen 

852011   -702.087 -702.087 
852021   -377.704 -377.704 
855911 -135.695    -36.638  -172.333 
Általános Iskola ösz-
szesen 

-135.695 -36.638 1.079.791 -1.252.124 

 
A kiadási oldal csökkenése a bevételi oldalon az intézményfinanszírozással kerül kompenzálásra, 
melynek összege 1.252.124 Ft. 
 
A Város költségvetésében a bevételi oldalon a  normatív állami támogatás, kiadási oldalon az in-
tézményfinanszírozás csökken, szintén 1.252.124 Ft-tal.  
 
Az átvezetések után az Általános Iskola intézmény bevételi és kiadási főösszege 134.513 eFt-ra a 
város költségvetési főösszege 681.560 eFt-ra az önkormányzat összevont költségvetése 
1.048.403 eFt-ra módosul.  
 
2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 

végrehajtása  
 

3 Jogszabályi háttér 
 

4 Határozati javaslatok 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2012. (   ) önkormányzati rendelete 
a 14/2012.(VI.15.) és 15/2012.(VIII.15.) ………  számú rendelettel  módosított 2/2012. (II.21.) 

rendelet módosításáról  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a 
lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezett-
ségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
3.§ (1) A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi    költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét  2.048.403 Ft-tal csökkenti és a költségvetés bevételi és ki-
adási színvonalát        1.048.403.000 Ft-ban állapítja meg.   

 
2.§  

A rendelet  4. § (1) – (2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép. A rendelet 4.§ (3) be-
kezdésének számozása  4.§ (5) bekezdésre változik. 

 
4.§(1) A Képviselő-testület az 1.048.403 ezer Ft bevételi főösszegből  

a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban, 
b.) a felhalmozási célú pénzeszközátvételt 50.935 ezer Ft-ban 
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c.) a működési célú bevételt 882.437 ezer Ft-ban, 
d.) Előzőből  Intézményfinanszírozási bevételt  334.663 ezer Ft-ban 
e.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban, 
f.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban, 
g.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
        (2)  A Képviselő-testület  a 2.504 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenésből  

- központi támogatást      -1.252 ezer Ft-ban 
- működési bevételt              0 ezer Ft-ban 
‐  önkormányzati támogatást        -1.252 ezer Ft-ban 
- működési célú pénzeszköz 
átvételt 

              0 ezer Ft-ban   álla-
pítja meg.  

 
 

 

(3) A Képviselő-testület  az 1.048.403 ezer Ft kiadási főösszegből  
- a személyi juttatások előirányzatát 225.458 ezer Ft-ban, 
- a munkaadói járulékok előirányzatát 57.590 ezer Ft-ban, 
- a dologi kiadások előirányzatát 211.825 ezer Ft-ban,  
- a szociális ellátások előirányzatát 63.641 ezer Ft-ban 
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 10.083 ezer Ft-ban, 
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.379 ezer Ft-ban, 
  a működési kiadások együttes előirányzatát 902.976 ezer Ft-ban, 
- a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban, 
- a felújítási kiadások előirányzatát 15.000 ezer Ft-ban, 
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 83 ezer Ft-ban 
  a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 22.142 ezer Ft-ban 
- a céltartalék előirányzatát 84.495 ezer Ft-ban, 
- az általános tartalék előirányzatát 35.450 ezer Ft-ban, 
- a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
(4)  A Képviselő-testület a  2.504 ezer Ft kiadási előirányzat csökkenésből   

Személyi jellegű juttatást ‐  136 ezer Ft-ban 
Munkaadót terhelő járulékot  ‐    36 ezer Ft-ban 
Dologi kiadást 1.080 ezer Ft-ban 
Pénzeszköz átadást                    0  ezer Ft-ban 

Intézményfinanszírozási kiadást  
Szociális ellátást 

           - 1.252 ezer Ft-ban 
                    0  ezer Ft-ban 

Működési kiadást                                           -2.504 ezer Ft-ban 
Általános tartalékot                0 ezer Ft-ban 
Céltartalékot                0 ezer Ft-ban állapítja meg 

 
3. § 

 
A rendelet 4/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
4/A.§ (1) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint  állapít-

ja meg: 

b) Általános Iskola költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-
ban 

Bevételi főösszege 134.513 Kiadási főösszege 134.513 
előzőből    
- működési bevétel 12.751 - személyi jell.kia. 74.147 
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- működésre átvett pe. 1.600 - járulék 19.231 
- önkormányzati támoga-
tás 

120.162 - dologi kiadás 41.135 

  - fejlesztési kiadás 0 
 

(2) A Képviselő-testület  a város költségvetését az  I/1-3. számú melléklet  alapján az alábbiak  
szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.   

          
Bevételi főösszege 681.560 Kiadási főösszege 681.560 
előzőből    
- működési bevétel 515.594 - személyi jell.kia. 23.950 
- fejlesztési célú be-
vétel 

50.935 - járulék 6.133 

- visszatérülések 400 - dologi kiadás 97.949 
- működési hitel                         

64.381         
- szociális ellátás 63.641 

- fejlesztési hitel                10.000 - pénzeszköz átadás 344.461 
‐ pénzmaradvány 40.250 - fejlesztési kiadás 22.142 
  ‐  általános tartalék 55.073 
  - céltartalék 64.873 
  - hiteltörlesztés 3.339 

 

4.§  

A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat  4.§-ban megállapított  bevételi főösszegének  forrá-
sonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és gaz-
dálkodó, valamint  önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt elői-
rányzatait az 1. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.  

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 

 
 

     Mezőfi Zoltán                                                   Hutter Jánosné 
                               polgármester                                                           jegyző 

 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 

 
                                     Hutter Jánosné 
                                       jegyző 
 
Rétság, 2012. december 07. 
 

                                                                          
Mezőfi Zoltán 

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

 
 

Hutter Jánosné 
       jegyző 
 

 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 1 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző 

MEGÁLLAPODÁS OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁTADÁSÁRÓL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. december 11-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁ-
SA 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület 2012.szeptemberében illetve októberében tárgyalta az oktatási 
intézmények átadására vonatkozó nyilatkozat tételekről szóló előterjesztést. Az alább közölt 
határozatok szerint a Képviselő-testület megfelelő információk hiányában nem nyilatkozott a 
fenntartás és működtetés átvállalásáról, ezért ezeket a továbbiakban a KIK látja el. 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntar-
tásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § alapján a Központ és az önkor-
mányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen 
együttműködve járnak el.  
 Az átadás-átvételt 
a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a 
Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 
megállapodásának (a továbbiakban:megállapodás) legkésőbb 2012. december 15-éig törté-
nő megkötésével és 
b) a 15. § szerinti jegyzőkönyv felvételével kell végrehajtani.  
 Ha a felek között a megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljes körűen jön létre a 
megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2012. december 20. napjáig határozattal létre-
hozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdé-
sekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 
A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható. 
A közigazgatási határozattal (a továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben bírósági 
felülvizsgálatnak van helye.  
A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben 
soron kívül jár el. A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja. Ha az oktatásért 
felelős miniszter határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követően, de a 
bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, az oktatásért felelős minisz-
ter a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a 
bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási határozat visszavonása esetén a 
bíróság a pert megszünteti. 
 
Az Nkt. szerint a  
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fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat 
ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és - e törvényben 
foglalt esetben a működtetővel közösen - a köznevelési intézmény működéséhez 
szükséges feltételekről gondoskodik. 
 
működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban 
folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üze-
melteti. 
 
A KIK által rendelkezésünkre bocsátott megállapodás tervezet és mellékletei az előter-
jesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem fentiek ismeretében az előterjesztést megvitatását! 
 
2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
2012.évi CXXIV.törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 
202/2012.(VII.27.) Korm.rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 
229/2012.(VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
 

3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK 
 

198/2012. (IX.21.) sz. Kt. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megfelelő információk hi-
ányában szándéknyilatkozatot nem tud tenni az Általános iskola működte-
tésével kapcsolatban. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat megküldésére az Állami Intéz-
ményfenntartó Központ részére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

221/2012. (X.27.) számú Kt. határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megfelelő információk hiányában 
nyilatkozatot nem tud tenni az Általános Iskola működtetésével kapcsolatban. 

 
4. HATÁROZATI JAVASLAT 

„A” 
./2012.( XII.11.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére 2013.január 01-től a Nemzeti 
köznevelési törvény szabályozásának megfelelően működteti a Rétsági Általános Iskolát 
(2651 Rétság Iskola tér 2. OM azonosító:032184), a működtetést az államtól képes átvál-
lalni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat megküldésére az Állami Intézmény-
fenntartó Központ részére. 

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
Rétság, 2012. december 10.   

   Hutter Jánosné 
  jegyző 



Megállapodás oktatási intézmény átadásáról                               2012. december 11i. kt ülésére 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény át-

adás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a feladat-
ellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről   

Rétság Város Önkormányzata 
székhelye:2651 Rétság Rákóczi u.20. 
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenn-
tartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmé-
nyek fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal Átvevőt jelöl-
te ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 
2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó intézmé-
nyekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettsé-
geket Átvevő veszi át.  
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcso-
lódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő intéz-
mények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes haszná-
latába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a 
jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása. 
E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 
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II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmények jogutódja az oktatásért felelős miniszter 
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban 
meghatározott fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmények működtetésével kapcsolatos 
jogviszonyokba 2013. január 1-jétől Átvevő lép. 

2. Az intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra 
a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények fenntartásához, működtetéséhez, 
illetve a feladatellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek 
átadás-átvételéhez, valamint az átadó tulajdonában álló, az intézmények elhelyezését, 
valamint a fenntartásához, működtetéséhez szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre 
Átvevő javára történő ingyenes vagyonkezelői jog alapításához kapcsolódó főbb 
feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása. 

2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő intézményt, 
valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, 
létesítő okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában 
hitelesített példányát; 

b) az intézményekben használt bélyegzők nyilvántartását; 

c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és 
az adósságállományról szóló dokumentumokat; 

d) az átadásra kerülő köznevelési intézmények 2012. évi költségvetéséről, valamint a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 
dokumentumokat; 

e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 

f) Átadó által tett, a köznevelési intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján 
hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 
ellátott kimutatásokat; 

g) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat; 

h) Tájékoztatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 
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3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézményekkel kapcsolatos 
fenntartói, működtetői joggyakorlás teljes körű ellátásának biztosítására 30 fő 
foglalkoztatottat Átvevő részére átad.  Átadó átadja továbbá Átvevő részére, a 
köznevelési intézmények – Törvényben meghatározott – foglalkoztatottainak létszámát. 

4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához 
szükséges, illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és 
funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi 
eszközökre, valamint gépjárművekre Átvevő részére ingyenes vagyonkezelői jogot 
biztosít.  

5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes vagyonkezelői 
jogot biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, 
a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának személyi, 
tárgyi, dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átadásig 
keletkező jogokról és kötelezettségekről.  

‐ A köznevelési feladatot ellátó intézmény átadása 

1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény felsorolása: 

a) Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmények:  

sorszám  OM azonosító  Intézmény neve  Intézmény székhelye 

1.  032184  Általános Iskola  2651. Rétság, Iskola tér 1. 

b) Működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmények:  

sorszám  OM azonosító  Intézmény neve  Intézmény székhelye/telephelye 

1.  200877  Rétság  Kistérség  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat 

2651. Rétság, Rákóczi u. 32. 

2.  039951  Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészet‐
oktatási Intézmény Rétsági Kihelyezett 
Osztálya 

2660.  Balassagyarmat,  Óváros  tér 
11./ 2651. Rétság, Rákóczi u. 32. 

3.  200776  Mikszáth Kálmán Gimnázium,  Szakkö‐
zépiskola és Szakiskola Rétsági Tagoza‐
ta 

2660. Balassagyarmat, Hétvezér u. 
26./ 2651. Rétság, Rákóczi u. 32. 

c.) Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmény:  

sorszám  OM azonosító  Intézmény neve  Intézmény székhelye/telephelye 

1.  032184  Általános  Iskola  tolmácsi  tagintézmé‐
nye 

2651. Rétság, Iskola tér 1. 
2657 Tolmács Tolmácsi u.106. 

 



Megállapodás oktatási intézmény átadásáról                               2012. december 11i. kt ülésére 

 

d.) Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező 
mellékletek felhasználásával rögzíteni kell: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény 
elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más 
önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen 
jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, 
fenntartási kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási 
kötelezettség), feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett 
ingatlanokat (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 

c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az átadás-átvétel napján 
hatályos szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát a megállapodás 11. 
mellékletében rögzített bontás szerint, valamint az intézményhez kapcsolódó azon 
szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget 
és jogot keletkeztethetnek.  

d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben 
rögzített bontás szerint. 

f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 

- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és 
az utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 

- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 
- gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással, 
feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 
nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó 
folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a 
támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó 
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

e.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron 
kívül intézkednek: 

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  

‐ A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1‐jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 
intézmény fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a 
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fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 30 fő 
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 26 fő  
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: …4…fő 
Az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 
ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: 30 fő 
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 
tartalmazza. 
 

2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatotti 
létszáma: 30 fő 
Betöltve átadott státuszok száma: 30.fő  
Betöltetlenül átadott státuszok száma: …0 db 

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény intézményi státuszához nem köthető 
foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: …0..fő;  
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: 1 fő, 
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő. 

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, 
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. 

3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak 
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. 

4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a 
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 
munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok 
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt 
határidőben eleget tesznek. 
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‐ A tárgyi eszközök átadása: 

Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal 
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény fenntartá-
sához, működtetéséhez kapcsolódó tárgyi eszközállomány vagyonkezelői jogát átadja Átve-
vőnek az alábbiak szerint: 

I.  a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan 

a.   a  létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító  informatikai esz‐
közállományt, amely magába foglalja a személyi számítógépeket a kapcsolódó perifé‐
riaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató); 

b.  multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó  létszámára  lebontott  intézményi darab‐
szám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított darabszámot;  

c.  az átadandó  létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító  irodai 
bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy szekrény). 

II.  az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben ellátott 
tanulók oktatás‐neveléséhez  szükséges, az  intézményben nyilvántartott  informatikai, multi‐
funkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, gépjárművet.  

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a megálla-
podás 5. és 10. melléklete tartalmazza. 

A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézményben ellátott tanulók oktatás-
neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 
melléklete tartalmazza. 

‐ A gépjárművek átadása  

A gépjármű(vek)  ingyenes használatba/vagyonkezelésbe átadására 2013.  január 1‐jei hatállyal kerül 
sor. 

Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez (opcionális ha a KIK mű-
ködtet), az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez, a köznevelési feladatok ellá-
tásához szükséges, Átvevő ingyenes használatába, vagyonkezelésébe átadásra kerülő gép-
járművek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza. 

Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjármű(vek) tekinteté-
ben Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terheli. 

A tárgyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezésé-
ről Felek együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyző-
könyv készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történő kivezetés dátumát. 
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‐ A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési 
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint 
projektgazda jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
tekintetében a Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók, azzal, hogy a Felek a 
projektek átadás-átvételének eljárásrendjéről 2013. január 31-ig külön megállapodást 
kötnek 2013. január 1-jei hatállyal. 

2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 
nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos 
valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza 
Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával 
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.  

3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez 
csatolja a dokumentumok tételes listáját.  

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak átadás-átvételénél a 2012. november 30-
i és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. december 12-i szerinti állapotot veszik alapul. 

Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség szám-
bavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését érdemben befolyásolhatja, 
valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről. 

Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, tájékoz-
tatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 

- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 
8., 11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát, 
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,  per- 
vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény 
működését meghatározó kérdésről;  

- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, 
a bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

- 2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 
tételes listáját;   

- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  

- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 

- 2013. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-
ig ingyenes vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyezte-
tik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve: 
Beosztása: 
Elérhetősége: 
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Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: Nagyné Barna Orsolya 
Beosztása: tankerületi igazgató 
Elérhetősége: 06-30/6265-931 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve jár-
nak el. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellék-
leteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes felelős-
séget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás függelé-
két képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek érdemi 
vizsgálatra alkalmasak. 

A Megállapodás 6 eredeti példányban készült és … számozott oldalból áll, amelyből  2 pél-
dány az Átadót, 4 példány az Átvevőt illet meg. 

 

ZÁRADÉK:  

Felek megállapodnak abban, 

1. A köznevelési feladat ellátásához szükséges ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos 
költségek megosztásáról 2013. január 15. napjáig külön megállapodásban rendelkez-
nek.   

2. Az Átadó önkormányzat részéről 2012. december 31. napjáig felmerülő, ki nem fizetett 
szállítói tartozások, közüzemi számlák, diákétkeztetéshez vagy egyéb pénzügyi kötele-
zettségekhez kapcsolódó tartozásért az Átvevőt semmilyen kötelezettség nem terheli, 
azok kifizetéséért az Átadó teljeskörűen felel.  

3. A tanulók szállítása Rétság Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő Rétság 
Város Önkormányzata által üzemeltetett autóbusszal történik a 2010. január 12. napján 
kötött megállapodás alapján. A feladatellátás folyamatossága érdekében 2013. január 
hónapra vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ utólagosan megtéríti 
a tanulók szállításával kapcsolatosan felmerülő költségeket.  2013. január 31. napjáig a 
felek háromoldalú megállapodásban rendelkeznek az üzemeltetési költségek megosz-
tásáról. 

4.  A köznevelési feladat ellátására Rétság, Tolmács, Bánk települések önkormányzatai 
Rétság Általános Iskola Intézményfenntartói Társulást hoztak létre, amely társulás nem 
jogi személy. A megállapodás megkötése Rétság Város Önkormányzatával, mint gesz-
tor településsel történik. 

Rétság, 2012. december 12.” 

 ................................................................ ................................................................  
 polgármester tankerületi igazgató 
 átadó átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 ................................................................ ................................................................  
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 átadó átvevő 

Jogi ellenjegyzés: 

 ................................................................ 
 átadó 

Egyetértek: 

 ................................................................ ................................................................  
 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 
 mb. elnök átvevő 
 átvevő 
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A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra 
kerülő létszáma 

2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 
eszközök 

4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 
gépjárművek 

5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó gépjárművek 

7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátását biztosító ingatlanok 
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

11. melléklet: Szerződések 
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 
12/a) 

13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-
tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 

14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 
folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 

15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  
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Függelék 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott .................................., mint a .................................. …………………. Önkormány-
zat/Önkormányzati társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, 
hogy a mai napon ........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a megállapo-
dással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi … tör-
vényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső adat, 
információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok 
és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtar-
talmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget 
vállalok. 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

……………….., 20 ......................... 

 ................................................................ 
 Átadó 

 



iskola neve, OM azonosítója üzembentartó

Általános Iskola Rétság 032184 40 20 LPT 362 ES 71838 322991J TEMSA autóbusz 2009. évi, 36.000 km 1

Saját tulajdonban / üzembentartásban lévő busz*
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*Megjegyzés: amennyiben a busz nem az önkormányzati (társulási) fenntartó tulajdonában van, hanem az idegen tulajdonos üzembentartói jogot adott a jelenlegi 
fenntartónak, vagy intézménynek, úgy azon járműveket is fel kell tüntetni a táblázatban ‐ az utolsó oszlopban megjelölve az üzembentartót
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Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző    Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

FŐKEFE KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. december 11-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁ-
SA 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Főkefe Nonprofit Kft a mellékelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.  
 
2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

--- 
3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK 

---------- 
4. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
./2012.( XII.11.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Főkefe Nonprofit Kft (1145 Budapest 
Laky Adolf u.41-49) kérelmét megismerte. 

 
„A” 

A 2013.évre a Nonprofit Kft-val határozatlan idejű szerződést kíván kötni a Rétság 
Templom u.8. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozóan.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.december 12. 

 
„B” 

A 2013.évre a Nonprofit Kft-val határozott idejű szerződést kíván kötni a Rétság Templom 
u.8. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozóan. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.december 12. 

 
 
Rétság, 2012. december 10.   

    Mezőfi Zoltán 
polgármester 
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