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Előterjesztést készítette : Jávorka János alpolgármester      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester 

Rétság város 2020-2021 évi útkarbantartási feladatait előkészítő műszaki felmérés jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az 56/2020.(VII.14.) KT határozatban elfogadta a javasolt karbantartási feladato-
kat. 
 
A Képviselő-testület megbízta Espár Zsolt tervezőt az 56/2020.(VII.14.) Kt határozatban szereplő fela-
datok műszaki felmérésével és az árazott és árazatlan költségvetés elkészítésével.. 
 
A Képviselő-testület az 56/2020, (VII.14.) KT határozatban úgy döntött, hogy a szükséges karbantartási 
feladatok végrehajtásáról, az állapotfelmérést követően, az elkészült árazott és árazatlan költségbecs-
lés függvényében dönt.  
 
Espár Zsolt tervező elkészítette a műszaki felmérést, az árazott és árazatlan költségvetést, amelyet 
megküldött az Önkormányzat részére. Az elkészült anyag részletesen tartalmazza a felmérés eredmé-
nyeit, a javasolt műszaki megoldásokat, az árazott és árazatlan költségvetést. 
 
A karbantartási feladatokra vonatkozó felmérés és a javasolt műszaki megoldások mellékelve az 
előterjesztéshez. 
 
A műszaki felmérés az 56/2020.(VII.14.) KT határozat szerint 16 célterületet tartalmaz, a tervező elké-
szítette a Forgalmi rend Felülvizsgálatát is, amely + feladatként szerepel a költségvetésben. 
 
Az 56/2020.(VII.14.) számú KT határozatban szereplő 16+1 célfeladat műszaki felmérése és költségve-
tésének teljes összege Br. 320.271.140 Ft. 
 
Ismerve az önkormányzat előtt álló folyamatban lévő, megtervezett és tervezés alatt álló feladatokat, a 
bölcsőde pályázat jelenlegi helyzetét, Orgona köz csapadékvíz elvezetés tervezett feladatait, az általá-
nos iskolás gyermekek részére étkezde kialakításának lehetőségét, a 32 hektáros terület további ren-
dezésével összefüggő feladatokat, a betervezett 2020. évi karbantartási feladatokat, stb. Figyelembe 
kell venni a COVID-19, vírushelyzetből várható, esetleges takarékossági, pénzügyi intézkedéseket, va-
lamint azt, hogy az önkormányzatnak a jövőben is biztosítani kell a kötelező és szükséges alapfelada-



 

 
 

tainak és intézményeinek a folyamatos működését, fenntartását, ezért megfelelő tartalékot kell képez-
nie a 2021. évi költségvetésben. 
 
Mindezek figyelembe vételével javaslom az 56/2020.(VII.14.) KT határozatban elfogadott célfeladatok-
ból a következő számmal jelzett:1.,2.,3.,4.,5.,6.,10., 11., 13.. feladatok elfogadását és megvalósítását. 
Ezen feladatoknak a tervezet Br összege 185.324.250 Ft. 
 
A Forgalmi Rend felülvizsgálatra tervezett Br. 2.032.000 Ft összeg javaslatra betervezésre került a 
2021. évi költségvetésbe.  
 
A fenti indokok alapján javaslom, az 56/2020.(VII.14.) KT határozatban felsorolt 16 célfeladatból, a kö-
vetkező: 7.,8., 9.,12.,14.,15.,16. számmal jelzett feladatok átütemezését, a 2021. évi karbantartási 
tervbe betervezni. 
 
Ezen karbantartási feladatok kivitelezése a 2015. évi CXLII. törvény hatálya alá esik, a jegyző úr felvet-
te a kapcsolatot Márkus Pál közbeszerzési szakértővel, aki megküldte javaslatát a „Csapadékvíz elve-
zető rendszer, illetve a Karbantartási feladatok (9 tétel), részekre bontására vonatkozóan. A javaslat 
mellékelve. Javasolja továbbá: »A beszerzési tárgyak között szereplő urnafal építése (becsült ér-
ték nettó -3 millió Ft) álláspontom szerint nem egybeszámítandó a korábban felsorolt beszerzé-
sekkel. Ebből adódóan közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés (min. 3 meghívott) keretében is 
kiválasztható a nyertes, de természetesen  ebben az esetben is van lehetőség az előzőekben 
vázolt közbeszerzés keretében történő kiválasztásra.« 
 
Mivel mind az Orgona köz csapadékvíz elvezetési, mind pedig a Karbantartási feladatok műszaki fel-
mérését, műszaki leírását, valamint a költségbecslési javaslatokat Espár Zsolt okleveles infrastruktúra 
mérnökkel végeztettük, ezért a két feladat műszaki ellenőri feladat ellátására célszerű Espár Zsolt ter-
vezőt felkérni. Ezért ajánlat lett kérve Espár Zsolt tervezőtől. A mérnök úr árajánlatát megküldte, az 
mellékelve az előterjesztéshez, az ajánlat tartalmazza a karbantartási feladatok és az orgona köz csa-
padékvíz elvezetési feladat műszaki  ellenőri feladatait is 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, bizottsági tagokat, hogy a Csapadékvíz elvezetési feladat és a 
Karbantartási feladatok közbeszerzést illetően egymással összefüggenek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, és a Pénzügyi bizottság tagjait, hogy az előterjesztést és a javas-
latokat megtárgyalni szíveskedjen. .  
 
 
 
Rétság 2021.június 21-n 
                                                                                                                        Mezőfi Zoltán sk. 
                                                                                                                           polgármester 
 
        
            

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

 
A Képviselő-testület az 56/2020.(VII.14.) KT határozatban döntött a 2020. évi karbantartási feladatok-
ról. Arról is határozott, hogy a szükséges karbantartási feladatok végrehajtásáról, az állapotfelmérést 
követően, az elkészített árazott és árazatlan költségbecslés függvényében dönt. 
 
A Képviselő-testület Espár Zsolt tervezőt bízta meg a műszaki felméréssel, valamint az árazott és ára-
zatlan költségvetés elkészítésével. A tervező elkészítette a felméréseket és megküldte javaslatát az 
önkormányzatnak. 



 

 
 

 
A Jámbor Lajos jegyző úr konzultált Márkus Pál közbeszerzési szakértővel, aki megküldte javaslatát a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan. A tájékoztató mellékelve. 
 

 
2. Jogszabályi háttér 

 
A Képviselő-testület 2021. évre készült és elfogadott költségvetési rendelete, amely biztosítja a pénz-
ügyi forrásokat a feladat végrehajtására. 
 
A Képviselő-testület 56/2020.(VII.14.) számú KT határozata, amelyben elfogadásra kerültek a beterve-
zett karbantartási feladatok. 
 
A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 2015. évi CXLII. törvény. 
 
 
 

2. Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.(       ) HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán-
járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által el-
rendelt 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: 
 
A Képviselő-testület által támogatott és a műszaki leírásban bemutatott és költségelt 
karbantartási feladatokból az alábbi sorszámmal jelzett: 
 
1./Rózsavölgy út javítása körforgalom kialakítása, szegélyezés 
2./Mező utca útpadka feltöltése, szegélyezés, csapadékvíz elvezető árok karbantartá-
sa 
3./Temető útszélesítés, aszfaltréteg, kerítés, csapadékvíz elvezetés 
4./Hunyadi sor csapadékvíz elvezetés 
5./Nyárfa utca parkoló bővítése, rézsű és megsüllyedt rész javítása 
6./A város teljes területén kátyúk felméréseket 
10./Rákóczi út József Attila út kereszteződés javítása 
11./Bem utca karbantartása 
13./Napközi konyha udvarán parkolók kialakítása 

 
            megnevezésű feladatokat elfogadom. 

 
A fentebb felsorolt 2020. évi karbantartási feladatokra tervezett Br. 185.324.250 Ft összeget a 
2021. évi költségvetés Általános tartalék terhére biztosítom. 

 
 
 Elfogadom Márkus Pál közbeszerzési szakértő 1.900.000 Ft+ ÁFA ,összesen bruttó 
2.413.000 Ft árajánlatát és a mellékelt megállapodást a Csapadékvíz elvezető rend-
szer, és a Karbantartási feladatok (9 tétel) közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 



 

 
 

Elfogadom Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnöktől: a Csapadékvíz elveze-
tő rendszer, a Karbantartási feladatok ( 9 tétel), kivitelezési folyamata alatt a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan megküldött Bruttó 1.500.000Ft összegű ár-
ajánlatát.  
 
A közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőri feladatokra elfogadott bruttó 3.913.000 
Ft összeget biztosítom a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére. 
 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán sk. 
                                                                                          Polgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos sk. 
                                                                                                       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti  Jávorka János alpolgármester 

Orgona köz Csapadékvíz elvezetés módosított terv és a műszaki költségvetési tervezet elfogadása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 8‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Orgona köz és az Általános Iskola közötti területen lakó ingatlan tulajdonosok korábban kéréssel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy az utóbbi években nagy mennyiségben leesett csapadékvíz be-
folyt a pincékbe, lépcsőházakba és jelentős kárt okoztak a tulajdonosoknak. Készült egy tervezet, 
amelyre voltak helyi kiegészítő javaslatok, ezeket a tervező figyelembe vette. Ezen javaslatok alapján 
készítette el Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnök a csapadékvíz elvezetési tervet a neve-
zett területre vonatkozóan. A tervező megküldte az önkormányzatnak a módosított tervet, a műszaki 
leírást, valamint az árazott és árazatlan költségvetési javaslatot. 
 
A tervezői költségbecslés összegéből eredően valószínű, hogy a kivitelezői munkát közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásával tudja az önkormányzat megvalósítani. A tervezett költségbecslés összege: Br. 
37.369.750 Ft. 
 
Figyelembe véve, hogy az elkészült 2020. évi karbantartási feladattervben elfogadott, megvalósítandó 
feladatok is a közbeszerzés hatálya alá tartozik, javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás együtt kerüljön 
lebonyolításra. 
 
Javaslom, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot Márkus Pál okleveles közbeszerzési szakértőtől a 
közbeszerzési feladat lebonyolítására. 
 
Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, az Orgona köz kivitelezési feladatok 
műszaki ellenőri feladataira, a Képviselő-testület kérjen árajánlatot Espár Zsolt okleveles infrastruktúra 
építőmérnöktől. 
 
A módosított terv, a műszaki leírás és a költségvetés tervezet mellékelve. 
 
Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztés véleményezését és elfogadását. 
 
Rétság, 2021. április 10-n 
                                                                                                          Jávorka János 
                                                                                                          alpolgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtás 

 
Az Orgona köz és az Általános Iskola közötti területen lakó ingatlant tulajdonosok, az utóbbi években 
leesett nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetésére kértek megoldást az önkormányzattól. 
Espár Zsolt tervező a megbízás alapján elkészítette az Orgona köz területére vonatkozó csapadékvíz 
elvezetési tervet, a műszaki leírást, az árazott és árazatlan költségvetést. 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 
Az önkormányzat tervezői megbízást adott Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnök részére az 
Orgona köz területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési terv és a hozzá tartozó műszaki leírás és ára-
zott és árazatlan költségvetés elkészítésére. 
 
, 

4.) Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( ………..) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Orgona köz csapadékvíz el-
vezetésére készült tervet és a beruházás tervezett költségvetését  
Elfogadja:Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnök Orgona közre készített módosított csapa-
dékvíz elvezetési tervét, a műszaki leírást, a becsült Br. 37.369.750 Ft összegű árazott és árazatlan 
költségvetést elfogadja,. 
 
Felkéri Márkus Pál okleveles közbeszerzési szakértőt, hogy adjon árajánlatot az Orgona köz csapa-
dékvíz elvezetés műszaki feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Felkéri Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnököt, hogy adjon árajánlatot az Orgona köz csa-
padékvíz elvezetés műszaki ellenőri feladat ellátására. 
 
Az Orgona köz csapadékvíz elvezetésére tervezett br. 37.369.750 Ft összeget, a 2021. évi költségve-
tés Általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2021.augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
                                                                                                      Mezőfi Zoltán                                                   
                                                                                                         polgármester 
 

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

 
 

 
 
   Jámbor Lajos 
       jegyző 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…… /2021.( VII.08.) HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bölcsőde létesítése 
Rétságon” nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló szóbeli 
előterjesztést. 
 

I. A Bölcsőde létesítése Rétságon tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
II. Az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be: 

II.1. A Reba Hungary Kft. (1155 Budapest, Tóth István u. 109.) az alábbi indokok 
alapján: 
- az ajánlattevő a benyújtott igazolással, dokumentumokkal alátámasztotta, hogy 

megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, 

- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. (1) bekezdés h)- k) és m) 
pontja szerinti kizárok okok érvényesítését írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és 
ellenőrzés alapján az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, 
- az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.  

III. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

III.1. A Stratton Capital Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) az alábbi indokok 
alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban (Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontja) meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be az alábbi indok miatt: 

− Az ajánlattevő ajánlatában a szakmai ajánlat részeként az 
ajánlatkérő által biztosított épületgépészeti árazatlan 
költségvetés árazott formában nem került benyújtásra, amely 
hiánypótlás keretében már nem pótolható. 

 

III.2. A Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.) az alábbi indokok alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján - nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek 
való megfelelést - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok 
miatt: 



− Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási lehetőség biztosítását követően 
sem – nem tartalmazza az ajánlati felhívásban előírt tartalmi 
követelményeknek megfelelő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelősséget alátámasztó 
referencia igazolást. Hiányzik az építési beruházás releváns 
mennyisége, különös tekintettel az alkalmassági feltételként előírt 
hasznos alapterület nem került feltüntetésre. 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban (Kbt. 71. § (9) 
bekezdés a) pontja) meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be az alábbi indok miatt: 

− Ajánlattevő ajánlatában benyújtott szakmai önéletrajz hiányosan 
tartalmazta az igazolási mód tekintetében előírt adatokat, így nem 
igazolt a megnevezett építésvezető szakember felolvasó lapon 
szereplő magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata. 

(A felsorolt projektek ismertetése az önéletrajzban hiányos, több 
építési projekt kezdő és befejező időpontja nem került 
meghatározásra. A projektfelsorolásban szerepel olyan építési 
munka, amely a magasépítési munkák körében nem fogadható el). 

III.3. A New Generation Technologies Kft. (1221 Budapest, Duna utca 1-3.) az alábbi 
indokok alapján: 

     Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján - nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek 
való megfelelést - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok 
miatt: 

− Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási lehetőség biztosítását követően 
sem – nem tartalmazza az ajánlati felhívásban előírt tartalmi 
követelményeknek megfelelő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelősséget alátámasztó 
referencia igazolást. Hiányzik az építési beruházás releváns 
mennyisége, különös tekintettel az alkalmassági feltételként előírt 
hasznos alapterület nem került feltüntetésre. 

IV. Az eljárás nyertes ajánlattevője a Reba Hungary Kft. (1155 Budapest, Tóth István u. 
109.) az alábbi indok alapján: 

- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a 
súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta) az eljárást megindító felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint. 

A bizottság az érvényesség tárgyában jelen jegyzőkönyvben tett megállapításai, valamint az 
értékelési pontszám alapján ellenőrizte a FAKSZ által előkészített összegezés tervezetét is, és 
megállapította, hogy az megfelel a mai bizottsági ülésen kialakított döntési javaslatban 
foglaltaknak. 



 
Felkérem Márkus Pál közbeszerzési szakértőt, hogy a döntésnek megfelelő tájékoztatásokat 
és eljárási cselekményeket a minőségtanúsítás beszerzése érdekében megtegye. 
 
Határidő: Kbt. szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán  
polgármester 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Árajánlatok elbírálása 32 ha‐os területre 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 8‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 32 ha-os terület további takarítási munkáira megérkezett a három árajánlat: 
 

- Holes-Gép Kft. 21.545.000 Ft + Áfa 
- Cserhát Ingatlan Kft. 26.780.000 Ft + áfa 
- TM-MARKET Kft. 23.500 Ft + áfa. 

 
A Holes Gép Kft. részletezte, hogy árajánlata milyen munkafolyamatokra terjed ki. Az árajánlatból kitű-
nik, hogy továbbra is a területen kell deponálni a beton törmeléket, ennek elszállítás még további fela-
data lesz az önkormányzatnak. 
 
2020. évben 15.250.000.Ft + áfa összeget már a bozótirtásra kifizettünk. A jelenlegi legolcsóbb áraján-
lat 21.545.000 Ft +áfa, a két tétel együttesen 46.729.650 Ft és még nem tudjuk, mekkora összegek 
kellenek még csak a rendbetételhez. 
 
Az árajánlat elfogadása esetén javaslom, hogy kérjünk szerződés-tervezetet. A szerződés-tervezetben 
kerüljön kikötésre a kommunális szemét hulladéklerakóban történő igazolása. A magam részéről sze-
retnék többet tudni a területen kialakítandó komposztgödörről. Hol lesz kialakítva, hogyan lesz lekerít-
ve, a lekerítés kinek a feladata? A komposztgödröt folyamatosan karban is kell tartani, hiszen a rotha-
dás során a gallyak összeesnek. Megfontolandónak tartom, a nagyobb szár maradványok és gyökerek 
darálását. A Balassagyarmati Kórház szívesen befogadja a darálékot, melyet saját költségén elszállít. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
   Mezőfi Zoltán 

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
131/2021.( IV.28.)  HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzé-
se, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvá-
sa érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
A 32Ha  területrendezési munkáinak  folytatása érdekében a következő  cégektől kérek ár‐
ajánlatot: 
 
TM MARKET KFT. (2699 Szűgy, Arany J u 44., adószám: 13154415-2-12, vezető : Demény Tamás, 
tel.: 30-346-5696, mail:tmmarketkft@gmail.com) 
 
Cserhát Ingatlan Kft., (2660 Balassagyarmat , Mikszáth út 10., adószám.: 26560724-2-12 
vezető: Kenyeres András, tel.: 30-737-2937, mail: brokerkenya@gmail.com) 
 
Holes-Gép Kft., (2660 Balassagyarmat, Achim A u 30, adószám: 14015382-2-12, vezető: Holes István, 
tel.: 30-945-2189, mail: holesgep@blacktip.hu) 
 
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során: 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 2 fő. 
 
A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal támogatták.. Nem szavazott 2 fő. 
 

Határidő: 2021 határozat meghozatalának napja 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 
 
76/2020. (VII. 28.) KT. határozata:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi vezetési pálya (32 
HA) gaz és bozótírtására beérkezett ajánlatokat a GTS Investment Kft. ajánlatát fogadja el.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltánt polgármestert, hogy a mellékelt Megbízási Szerződést a GTS Investment 
Kft. képviselőjével aláírja, 15.250.000.Ft + áfa vállalási összegért.  
 
A munkák 15.250.000 FT+áfa fedezetét a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell 
tenni.  
Határidő: szerződés aláírására 2020. július 31.  
Felelős: Mezőfi Zoltán  
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3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi területen 
lévő harckocsi vezetési pálya (32 ha-os terület) rekultivációs munkáinak folytatására ár-
ajánlatok bekéréséről  készített előterjesztést.  
 

- A Képviselő-testület Holes-Gép Kft. 21.545.000 Ft + Áfa összegű árajánlatát elfogadja.  A 
munkák elvégzésre szerződés-tervezetet kell kérni kiegészítve az alábbi feltételek vállalá-
sával: lerakóba történő elszállítása és lerakása megfelelő bizonylattal igazolva, 

- összegyűjtendő veszélyes hulladék mennyisége, lerakására vonatkozó adatok megfelelő 
bizonylatok csatolása, 

- Építési törmelék kitermelésére vonatkozó mennyiségek meghatározása. 
- Tereprendezésre vonatkozóan a megmozgatott föld mennyiség meghatározása. 
- A szerves hulladék (növényi maradványok) feldolgozására vonatkozó mennyiségek rögzí-

tése. 
 

 
Határidő: 2021. július 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
    Jámbor Lajos 
           jegyző 



 

TM-Market Kft.     2699 Szügy, Arany János u 4.     Cg. 12-09-004264 

Tel: +36 30 346 5696     E-mail: tmmarketkft@gmail.com 

 

 

Rétság Önkormányzat 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

 

 

tárgy: Rétság belterület, tereprendezés 1424-1426 hrsz 

 31.0213 ha 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Köszönettel vettem ajánlatkérését a gépi földmunkákkal kapcsolatban, amelyre a következő 

egyösszegű ajánlatot teszem: 

 

    23.5000.000.-+ÁFA 

 

 

A munka elvégzése során helyi alvállalkozót nem kívánok igénybe venni. 

 

 

Szügy, 2021. május 2. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

                                                          
Demény Tamás  

     ügyvezető 



Cserhát Ingatlan Kft.

2660 Balassagyarmat,

Mikszáth út lD.

Adószám: 26560724

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Árajánlat Rétság Önkormányzat közigazgatási területén végzendő

32 ha. terület tereprendezése.

Árajánlat magába foglalja a terület tőkézését, betontalanítását, hulladék

mentesítését és tereprendezést: 32.000 m2-en.

Árajánlat egyösszegű : 26.780.000 Ft + Áfa

Amennyiben az áraink megfelelnek a munkavégzést 2 hónapon belül tudjuk

elkezdeni.

Kelt.: Balassagyarmat, 2021. 05.02.

Cserhát Ingatlan Kft.
2660 Balassagyarmat,

Mikszáth u. 10.
Adószám:265~

---~-----~-~--------r------
ügyvezető





csapadékossá válik, a munkavégzést nagymértékben akadályozza, a Vállalkozót a
kivitelezés határidejének be nem tartásáért nem vonha~a a Megrendelő felelősségre.

5. MűSZAKI FELTÉTELEK

5.1. Megrendelő a teljes munkatetilletet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére
építésre alkalmas állapotban átadja (PtkA04.§(1 )bek.).

A munkatetillet átadását Megrendelő kezdeményezi. A munkatetillet átadása után a
munkavédelem megszervezése. az óvó és balesetvédeimi rendszabályo~ a
biztonságtechnikai és !űzvédelmi előírások betartása, a vagyonvédelem biztosítása a
létesítmény teljes átadásáig Vállalkozó kötelessége, beleértve a Vállalkozó
alvállalkozóit is.

5.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi és
őrzésvédelmí szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely
elkeritéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

5.3. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közmüvek
megrongálásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése

érdekében szükség szerint köteles együttműködni a közrnfivek pontos helyének
meghatározásában.

5.4. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztatha~a.

5.5. A Megrendelő által elrendelt tervmódosítást és pótmunkákat Vállalkozó elvégzi.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati
tervben, sem a költségvetésben nem szerepel.

5.6. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult alvállalkozót
bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes köru felelősség

mellett, a munka egészét azonban nem adhatja alvállalkozásba.

5.7. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpon~ában hatályos
miniszteri rendelet alapján kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és ágazati
milszaki előírások szolgálnak.



6. PÉNZŰGYI FELTÉTELEK

6.1. Megrendelő kijelenti, hogy a szerzödés tárgyára vonatkozó, a szerzödés összegének
megfelelő pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll az elfogadott pénzügyi ütemterv
szerint.

6.2. A Vállalkozó ldb rész-számlát állit ki 50%-os teljesitésnél, 1db végszámla a
kivitelezés befejezésekor,leigazolt teljesítésigazolás alapján.

A megrendelő vállalja hogy aVállalkozó által kiállított és teljes!tésiigazolással
ellátott rész-számlát 8 napon belül átutalja Vállalkozó számlájára. A kivitelezés
befejezésekor Vállalkozó végszámlát állit ki teljesitésiigazolás alapján, melyet a
Megrendelő 30 napon belül átutalja Vállalkozó számlájára.

6.3. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a törvényben meghatározott kamatot köteles
Vállalkozó részére megfizetni.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés.

Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és jelenlétükröl való
gondoskodás.

7.2. Az átvételt Megrendelő hiányosságok esetén megtagadhatja.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója
által végzett munka tninöségéért.



8.2. A 8aranciális és szavatossá8i kötelezettsé8ek tekintetében a 12.11988.(XIT.27)
ÉVM-lPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a PTK 398§-ban
foglaltak a mérvadók.

8.3. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy jelenleg nem folyik ellene felszámolási
végelszámolási - illetve csödeijárás.

9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

9.1 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irány
adók.

Kelt.: Balassagyannat, 2021.

Megrendelő Vállalkozó
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Árajánlat és szerződéstervezet kérése bölcsőde pályázat műszaki ellenőrzésére 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Majoros Sándor halála miatt a Quadrát Kft. felmondta a bölcsődepályázat 
műszaki ellenőri munkáira szóló szerződést. 
 
Ismételten három árajánlatot kell kérnünk olyan vállalkozóktól/vállalkozásoktól akik rendelkeznek a 
megfelelő végzettséggel, regisztrációs számmal. 
 
Javaslom az alábbi vállalkozásokat megszólítani: 
 
SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 
1036 Budapest, Bécsi út 67.1.em.1. 
Balassi János ügyvezető 
syntron@syntron.hu 
  
QVALITÁS Mérnökiroda Kft. 
3100 Salgótarján, Kazinczy út 37. 
Konszki Péter ügyvezető 
konszki.peter@gmail.com 
  
Timmer Zoltán egyéni vállalkozó 
3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
info@timmer.hu 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
Bölcsüde pályázat megvalósítása érdekében kötött műszaki ellenőri szerződés 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Árajánlat és szerződéstervezet kéré‐
se bölcsőde pályázat műszaki ellenőrzésére tárgyban készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület árajánlatot és szerződés-tervezetet kér az alábbi vállalkozásoktól: 
 
SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 
1036 Budapest, Bécsi út 67.1.em.1. 
Balassi János ügyvezető 
syntron@syntron.hu 
  
QVALITÁS Mérnökiroda Kft. 
3100 Salgótarján, Kazinczy út 37. 
Konszki Péter ügyvezető 
konszki.peter@gmail.com 
  
Timmer Zoltán egyéni vállalkozó 
3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
info@timmer.hu 
 
Az árajánlatokat és szerződéstervezeteket 2021. …………………. napig kéri megküldeni a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre. 

 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Megállapodás jóváhagyása – jótállási kötelezettség vállalásról 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Rétság Piac tér 17. szám alatti kisfeszültségű (KIF) oszlopok kiváltása az Omexom Magyarország 
Kft-vel kötöttünk szerződést. A munkák elkészültek. Az átadás-átvétellel kapcsolatban megállapodás 
megkötése szükséges, ahol az ÉMÁSZ Hálózati Kft. átveszi az oszlopokat Rétság Város Önkormány-
zattól. A kivitelező vállalkozó pedig 24 havi jótállással tartozik az elvégzett munkáéért. A jótállási idő-
szak kezdete 2020. június 06. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 
 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
KIF oszlopok áthelyezésnek tervezésére, a kivitelezésre megkötött szerződések 
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3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megállapodás jóváhagyása – jótállási 
kötelezettség vállalásról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást, melyben az ÉMÁSZ Háló-
zati Kft. a KIF oszlopok átvevője, Rétság Város Önkormányzat mint átadó és az Omexom Ma-
gyarország Kft, mint kivitelező vállalkozó állapodnak meg 24 hónap jótállási kötelezettségről. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 











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

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Feladatellátási szerződés felmondása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július …….‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Szabó Marianna Alice háziorvos, a Rét Sors Bona Kft. képviselője 2021. május 20-án érkezett, 
2021. május 17-i keltezésű levelében felmondta az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést.  
 
Egy jóval korábbi levében Dr. Szabó Marianna Alice – tévesen – felmondta az önkormányzattal kötött  
munkaviszonyát. 
 
A dátumok keveredtek, ezért kértük a Doktornőt, hogy jelölje meg, hogy mely nappal kívánja felmon-
dani a szerződést. Felhívásunkra válasz nem érkezett.  
 
A jelenleg hatályos Feladatellátási szerződést a Képviselő-testület 2013. szeptember 6-i ülésén hagyta 
jóvá. A szerződés 24./ pontja értelmében „A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést határo-
zatlan időre kötik. A szerződés a másik félhez írásban intézett, indoklással ellátott  felmondással meg-
szüntethető, a  felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben 
vállalt feladatát folyamatosan teljesíteni. 
A Megbízó a szerződést indoklással felmondja, ha a Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt, mű-
ködésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésé-
re való jogosultságát bármely okból elveszti.” 
 
Az 1. számú háziorvosi körzetben a helyettesítés jelenleg biztosított, Dr. Kramlik Annamária jelezte, 
hogy a praxisgot meg kívánja vásárolni Szabó doktornőtő. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 24.  
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
1.  pontban részletezve 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rét Sors Bona Egés-
zségügyi Bt. feladat-ellátási szerződés felmondásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Feladat-ellátsi szerződést 2021. …………………. nappal elfogadja. 
 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
      jegyző 
 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (képviselő: 
Mezőfi Zoltán) - mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Rét Sors Bona Egészségügyi 
Betéti Társaság, (cégbejegyzési szám: Cg. 12-06-004808, statisztikai számjel: 21902873-8512-212-
12, adószám: 21902873-1-12) székhely: 2651 Rétság, Radnóti út 13. I. em. 3. (képviselő: Dr. Szabó 
Marianna Alice, háziorvos), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az I. sz. háziorvosi kör-
zet feladatainak vállalkozás keretében történő működtetésére az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pont-
jában foglalt, jelen szerződés 2./ pontjában körülírt egészségügyi alapellátási feladatok ellátását- figye-
lembe véve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M. 
rendelet 1.§ (1) bekezdés b.) pontját- a fent meghatározott körzetben átadja a Megbízottnak, aki a 
megbízást elfogadja és a háziorvosi feladatokat, a körzet működtetését, területi ellátási kötelezettség-
gel, egészségügyi vállalkozás keretében ellátja. 
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2./  A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Rétság Város Önkormányzat 7/2005. (IV. 1.) számú 
rendeletében meghatározott I. számú háziorvosi körzetben folyamatos háziorvosi ellátást nyújt a házi-
orvosi tevékenységről szóló mindenkori hatályos jogszabályok, a Megbízó   vonatkozó döntései, e fe-
ladat-ellátási szerződés, valamint a szakmai szabályok szerint a 14. életévüket betöltött személyek 
számára, egészségi állapotuk megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Az I. 
számú háziorvosi körzet székhelye Rétság, ellátási területe Rétság város Rákóczi út páros oldala felőli 
településrész és Tolmács község. 
 
3./  A Megbízó kiköti, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott orvosi 
tevékenységet- az indokolt távollét miatti helyettesítés esetét kivéve- a Megbízott kizárólag személye-
sen folytathatja, maga helyett más orvost nem alkalmazhat. A Magyar Orvosi Kamara Nógrád Megyei 
Szervezete által Dr. Szabó Marianna Alice háziorvos részére kiadott, működtetési jogra vonatkozó ha-
tósági bizonyítvány száma: HB-66/2001. 
 
4./  A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói jogviszonyával összefüggően bekövet-
kezett mindennemű változást, az erre vonatkozó jognyilatkozat megtételétől számított három munka-
napon belül, a Megbízónak írásban bejelenti. 
 
5./  A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatok elvégzésére, munkanapokon, 
naponta 8-16 óráig áll rendelkezésre. A rendelési időt a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A 
rendelési idő módosítására csak a Megbízóval történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor. A Megbí-
zott a csatolt községben is biztosítja az 1. számú mellékletben rögzített rendelési idők betartását. 
 
6./  A Megbízó hozzájárul, hogy a háziorvosi ellátás működéséhez szükséges finanszírozási szerző-
dést a Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkösse. 
 
7./  A Megbízott saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján vesz részt a 
rétsági központi orvosi ügyeleti szolgálatban. 
 
8./  A Megbízott akadályoztatása esetén a vállalt feladatainak ellátásáról helyettes útján köteles gon-
doskodni. A helyettesítés tényét, időpontját és a helyettesítő orvos nevét a Megbízó felé előzetesen, 
de legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor, jeleznie kell. A helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, 
aki a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelel. A helyettes orvos díjazásáról a Meg-
bízottnak kell gondoskodnia. A Megbízott köteles a Megbízóval előzetesen egyeztetni azokat az 
eseményeket, amelyek tervezhetők és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (pl. szabadság, tovább-
képzés). 
 
9./ A Megbízott a háziorvosi tevékenységének végzése során köteles a vonatkozó jogszabályokban 
előírt számú és képzettségű szakdolgozót foglalkoztatni. 
 
10./ A Megbízó az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásához a szükséges helyiségeket 
Rétságon a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tulajdonában álló, Rétság, 
Laktanya út 5. sz. alatt levő Járóbeteg-szakellátó Központban, míg Tolmácson a Tolmács Községi Ön-
kormányzat tulajdonában álló, Tolmács, Tolmácsi u. 94. sz. alatt levő közös használatú épületben biz-
tosítja. 
A Megbízó a háziorvosi ellátást szolgáló berendezéseket, felszerelési tárgyakat, eszközöket és mű-
szereket, a jelen szerződés 2. számú mellékletében részletezett leltár szerint, térítésmentesen a 
Megbízott használatába adja. 
A Megbízott a használatába adott ingó és ingatlan vagyontárgyakat köteles a tőle elvárható gondos-
sággal megőrizni és azokat rendeltetésszerűen használni. 
A Megbízó az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott 
szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából a rétsági rendelőben külön térítés nélkül biztosít-
ja. 
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A térítésmentesen használatba adott tárgyi eszközök, műszerek karbantartásáról, szükség esetén ja-
víttatásáról a Megbízott gondoskodik, de azok rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal 
együttjáró értékcsökkenésért a Megbízott nem felel. 
 
11./ A Megbízott köteles gondoskodni a használatába adott rendelők és egyéb helyiségek takarításá-
ról, tisztántartásáról és szükség szerinti belső karbantartásáról (pl. festés, meszelés, elektromos-és 
vízszerelvények, valamint zárak javításáról, cseréjéről). 
 
12./ A háziorvosi rendelőket magában foglaló épületek külső részeinek karbantartásáról, esetleges 
felújításáról, a víz-és áramellátási rendszerek épületen kívüli szakaszainak és a fűtési rendszereknek 
az üzemképes állapotban tartásáról az épületek tulajdonosai kötelesek gondoskodni. 
 
13./ A Megbízó térítési díj ellenében gondoskodik a veszélyes hulladékok elszállításáról és megsem-
misítéséről. 
 
14./ A Megbízott használatába adott rendelők és egyéb helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos költ-
ségek a Megbízottat terhelik az alábbiak szerint: 

- telefon és Internet 100%-a 
- a Járóbeteg-szakellátó Központban a megkötött bérleti szerződés szerinti „bérleti díj” 100%-a 

(ez tartalmazza a fűtés, áram, víz-és csatorna használat költségeit) 
- a tolmácsi rendelő épületében az orvosi rendelőkre eső áram-,víz-és fűtési díj 4/5-e 

 
15./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által leszámlázott költségeket nyolc na-
pon belül kiegyenlíti. Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kerül felszámí-
tásra. 
 
16./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatába adott vagyontárgyakat csak a Megbízó előze-
tes hozzájárulásával adhatja további használatra. 
 
17./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén a használatába adott 
ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat leltár szerint, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
a Megbízó részére vissza kell adnia. 
 
18./ A Megbízó által végrehajtott esetleges körzethatár-módosítás miatt bekövetkezett, és a Megbízot-
tat emiatt ért kár esetén, a Megbízót kártalanítási kötelezettség terheli. A kártalanítás mértékét a szer-
ződő felek, a körzet méretének csökkentése esetén, a körzetből a módosítás miatt kikerült betegek 
arányában állapítják meg, a háziorvosi körzet előző éves OEP finanszírozására vetítve, abból kiindul-
va. A körzethatár-módosítás miatti kártalanítás kifizetése a módosítás életbe lépését követő 30 napon 
belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kerül felszámításra. 
 
19./ A Megbízott kötelezi magát arra, hogy késedelem nélkül bejelenti a Megbízónak, ha a körzet 
fenntartása és folyamatos működése bármilyen ok miatt veszélybe kerülne. 
 
20./ A Megbízó ellenőrizheti a jelen szerződésben a Megbízott által vállalt kötelezettségek teljesítését. 
Az ellenőrzés keretében a Megbízott a Megbízó számára rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez 
szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést, kivéve az egyes betegekre 
vonatkozó egészségügyi dokumentációt, továbbá az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartal-
mazó iratokat, adathordozókat. 
 
21./ A Megbízott az egészségbiztosítási finanszírozásból származó bevételét csak az egészségbizto-
sítási finanszírozásra  vonatkozó jogszabályokban, valamint a finanszírozási szerződésben meghatá-
rozott feladatokra használhatja fel. 
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22./ A Megbízott a Megbízó kérésére minden évben, a tárgyévet követő év május 31-ig írásban be-
számol a Megbízónak az egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről, és megküldi az erre vonatkozó 
gazdálkodási beszámolót, melynek mellékleteként részletezni köteles bevételeit és kiadásait. 
 
23./ A Megbízott haladéktalanul írásban jelenti a Megbízónak, ha 60 napon túli lejárt köztartozása, 
kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van. 
 
24./ A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés a másik 
félhez írásban intézett, indoklással ellátott  felmondással megszüntethető, a  felmondási idő 6 hónap. 
A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt feladatát folyamatosan teljesíteni. 
A Megbízó a szerződést indoklással felmondja, ha a Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt, mű-
ködésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésé-
re való jogosultságát bármely okból elveszti. 
 
25./ A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést szükség szerint felülvizsgálják. 
 
26./ A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő estleges vitás kérdéseket 
közös megegyezéssel, elsősorban peren kívül rendezzék. Megegyezés hiányában a vitás kérdések 
eldöntésére kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét. 
 
27./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos jog-
szabályok az irányadók. 
 
28./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 4./, 8./, 19./, 22./ és 23./ pontjaiban rögzített 
jelentést illetve bejelentést a Polgármesteri Hivatalnak- Rétság, Rákóczi út 20.- címezve teljesíti. 
 
29./ A feladat-ellátási szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……………… számú határozatával hozzájárult. 
Jelen feladat-ellátási szerződés megkötésével hatályát veszti a Rét Sors Bona Egészségügyi Betéti 
Társasággal 2004. március 2. napon  megkötött és 2004. augusztus 27. napon módosított megbízási 
ill. használatba adási szerződés. 
 
30./ Ezen feladat-ellátási szerződést a szerződő felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Rétság, 2013. …………   … 
 
 
 
 
 
  ……………………………..                                            ………………………………. 
                Megbízó                                                                             Megbízott 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  

Marton Szakértő Kft. szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2021. július   -i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Polgármesteri Hivatalban lévő lift műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát a Marton Szak-
értő Kft. végzi. 2018. április hóban kötöttünk a vállalkozással szerződést.  
 
A vállalkozás megküldte a 2021. évre vonatkozó szerződés-módosítási kérelmét. A vállalási ár 
csekély szinten változik, bruttó 23.880 Ft-ról bruttó 24.000 Ft-ra módosul a szolgáltatási díj és 
5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj a szerződés összege.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2021. június 25. 
                                       
 
                                                                    
                                                                                                                   Jámbor Lajos 
                                                                                                                        jegyző  
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2018. április havi ülés napirendje és szerződés jóváhagyása: 
 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.” 
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3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2021.(VII...) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó vállalkozási szerződés módosí-
tásának jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződés-módosítást jóváhagyja. Felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a szerződés alá-
írására. 
 
 
Határidő: 2021. július 31 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző  
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Jámbor Lajos 
                 jegyző 

 
 
 
 



Szerződésszám: EL/0034/21

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

A közöttünk létrejött Vállalkozási Szerződésre hivatkozva megküldjük a 2021. évre vonatkozó "SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS"-t, amely a  
műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati tevékenységek, valamint a felülvizsgálati díjak 2021. évre történő aktualizálását, változását  
tartalmazza.

SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ FELVONÓK /Mozgássérült emelők és egyéb berendezések/
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1 2651 Rétság Rákóczi út 20.* 232-6024 20 500 0 20 500

Nettó vizsgálati díj 20 500 0 20 500

24 600A vizsgálati tevékenység együttes nettó összege:

Kiszállási díj - vizsgálatonként 20% -a díjtáblázat szerinti feltételek esetén 4 100

20 500Nettó vizsgálati díj összesen:

(*) A felvonónál évente egy műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell elvégezni [A 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet 10. §. (2)  
értelmében]

24 600 Ft. azaz huszonnégyezer-hatszáz Ft. + ÁFA

A szerződésben foglalt berendezésekre vonatkozó 2021. évre esedékes vizsgálati tevékenység együttes nettó öszege

Szerződés összege:

(**) Az első kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálattal együtt kerül számlázásra a felvonók/mozgólépcsők 61/2016. (XII.29.)  
NGM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díja is (5000,- Ft., ÁFA körön kívüli).

A 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §. 5. értelmében az üzemeltető a felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott  
nyilvántartott szervezettel végeztetheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését  
követően lehet. A Vállalkozó a szerződésben szereplő felvonókkal/mozgólépcsőkkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket eseti megbízás alapján végzi, a mellékelt  
díjtáblázat alapján.

Kelt: Kelt: Budapest,

A szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekről honlapunkon tájékozódhat. (www.martoncentrum.hu)

Neve: Polgármesteri Hivatal Rétság
Címe: 2651. Rétság, Rákóczi út 20.
Lev. név:  
Lev. cím: . ,  

1116 Budapest, Tétényi út 128/B
Tel: 303-9446; 303-6974; 210-6896
Fax: 323-0839

Marton Szakértő Kft.Megrendelő

Kérjük megadni: Karbantartó neve_______________________________   Telefonszáma:_____________________________
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Területvásárlási kérelem 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ocsovai Tamás rétsági lakos vételi szándékot jelentett be a 084/22 hrsz-ú az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló, szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú területre. A kért terület közvetlenül az 
Ipari Park szomszédságában található, tartalék ipari terület. Amennyiben a Képviselő-testületnek a 
terület értékesítése a szándéka, a területet művelésből ki kell vonni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy értékesíteni kívánja-e a területet. 
Pozitív döntés esetén javaslom, hogy kérjünk értékbecslést az OTP Jelzálogbanktól. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 24.  
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
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4.) Határozati javaslatok  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ocsovai Tamás területvá-
sárlási szándékáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 084/22 hrsz-ú az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú te-
rületre, mely tartalék ipari terület, intézkedjen a művelési ágból való kivonásról, majd a ki-
vonást követően értékbecslést rendeljen az OTP Jelzálogbanktól. 
 
Az értékbecslés összegének ismeretében a terület értékesítéséről a Képviselő-testület 
dönt. 
 
Határidő: 2021. július 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ocsovai Tamás területvá-
sárlási szándékáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni a 084/22 hrsz-ú az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló, szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú területet, mely tartalék ipa-
ri terület.  
 
Határidő: értesítésre 2021. július 15 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Vis major munkacsoport döntései 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Három témában volt indokolt a Vis major munkacsoport összehívása: 

1.) Vállalkozói szerződések jóváhagyása (Kossuth utcai járda és temető urnafal építés) 
2.) Előleg kifizetése az RVSE részére 
3.) Militari tábor támogatása 

 
A jegyzőkönyvet és a mellékleteket az előterjesztéshez csatolom. A Vis major munkacsoport mindhá-
rom témában egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a jóváhagyásokat. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 30.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 
 
 

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

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis major munkacsoport 
javaslatairól készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egytért a Munkacsoport  javaslataival és a határozat mellékletét ké-
pező vállalkozási szerződéseket (Kossuth utcai járda és temetőben urnafal építése) jóvá-
hagyja.  
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az RVSE részére 250.000 Ft sporttámogatás megelőle-
gezését, valamint a Militari tábor 100.000 Ft-os támogatását. 
 
A támogatásról, illetve a támogatás megelőlegezéséről megállapodást kell kötni. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2021. július 28-án, a Vis major Munkacsoport ülésén. 

 

Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 

             Varga Dávid Géza PVB elnök 

             Jámbor Lajos jegyző  

 

Tárgy: Vállalkozási szerződések jóváhagyása, előleg kifizetése sporttámogatás terhére és a Militari 
tábor támogatása. 

 

I. Vállalkozási szerződések jóváhagyása 

A Képviselő‐testület döntött arról, hogy több fejlesztés megvalósítása érdekében pályázati  
Rétság Város Önkormányzata a Magyar Faluprogram keretében támogatást nyert a Kossuth út 
járdafelújítás anyagköltségére (5 mill ft-ot,) a beruházás megvalósításának határideje 2021 július 31, 
és  a Temető urnafal építésére. 3.896.438 Ft-ot) A járda építési  beruházás megvalósítására az alábbi 
vállalkozásoktól kértünk ajánlatot:  
 
1./ Green-Goes Kft. 2030. Érd, Bádogos ut 57. e-mail: szanto.green@gmail.com 
 
2./Szemper Plusz Kft. 1152 Budapest, Aporháza utca 13 Adó sz.: 10989373-2-42 
   Szabó Tamás 2131 Göd Hét vezér utca 28  e-mail: szemper@szemper.hu 
 
3./Vicofer Kft 2134 Sződ József A. Utca 43 Adó sz.:23444267-2-13 
   Bóbis Ferencné Torma Éva Margit 2113 Erdőkertes Szőlősor utca 58 e-míil: 
bobisferenc1@gmailHiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 
.com 
 
4./Gabarko-Bau Kft. 1077 Budapest Rottenbiller utca 44 fsz. Ü-8 Marosvölgyi Nikolett e-mail? 
nikolett1985@gmail.com 
 
5./BUMA MACHINERY Kft 2600, Vác, Gödöllői út 17/a  e-mail:info@buma.hu 
 
6./UNI BAULOGISTIC Kft 8200, Veszprém, Csikász út 4/B Tel:06-20/5596512,e-
mail:ublkft@gmail.com 
 
7/.Kingszima Kft. Rétság, Börzsönyi u.24, Menczelesz Miklós,kingszima2012@gmail.com' 
 
8/.Maros Gép Kft, 2626, Nagymaros, Csokonai Vitéz M. u 5, Gyimesi 
Levente,gyimesilevente@yahoo.com 
 
 
A beérkezett ajánlatok a polgármester, az alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnökének 
jelenlétében kerültek felbontásra. Az ajánlatokat az alábbi táblázat tartalmazza:   
 
 



 
 
Rétság Kossuth utca járda felújítására vonatkozó ajánlatok: 

 

Ajánlattevő Ajánlott kivitelezési ár 

S+E Magyarország Építőipari és Szolgáltató Kft 
1131 Budapest, Keszkenő utca 11 3/11. 9.342.488.- 

GABARKO-BAU KFT 
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44 fsz Ü-8 9.917.887.- 

FVP Hungary Kft 
1138 Budapest, Tomori köz 5 1/1 9.922.865.- 

GREEN-GOES KFT 
2030 Érd, Bádogos u. 57. 10.522.265.- 

GREEN-GOES KFT 
2030 Érd, Bádogos u. 57. 11.658.570.- 

  
Az S+E Kft  bruttó 9 342 488 Ft   összeget tartalmazó árajánlata a legelőnyösebb. 
 
 
A Temető urnafal építésére az alábbi vállalkozásoktól kértünk ajánlatot: 
 
1.Kingszima Kft. Rétság, Börzsönyi u.24, Menczelesz Miklós,kingszima2012@gmail.com' 
2.Maros Gép Kft, 2626, Nagymaros, Csokonai Vitéz M. u 5, Gyimesi 
Levente,gyimesilevente@yahoo.com 
3./ Gabarko-Bau Kft. 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44.fsz. Ü-8  Marosvölgyi Nikolett e-
mail:nikolett1985@gmail.com 
4./ Pickup Rock Kft. 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 26-28 Joó Sándor ügyvezető e-mail: 
sanyi.joo@gmail.com 
5./ FVP Hungary Kft. 1138 Budapest, Tomori köz 5 I/1 Mátyás Gábor, e-mail: 
lutschero01@gmail.com 
 
 
A járda építésre vonatkozó ajánlatok bontását követően került sor a temetői urnafal megépítésére 
beérkezett pályázatok bontására. 
Az alábbi táblázat tartalmazza az ajánlatokat: 

 
Rétság Köztemető Urnafal építése 

 
Ajánlattevő Ajánlott kivitelezési ár 

FVP Hungary Kft 
1138 Budapest, Tomori köz 5 1/1 2.874.115.- 

S+E Magyarország Építőipari és Szolgáltató Kft 
1131 Budapest, Keszkenő utca 11 3/11. 2.967.468.- 

GABARKO-BAU KFT 
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44 fsz Ü-8 3.097.787.- 

 
Az FVP Hungary Kft   bruttó 2 87411 Ft   összeget tartalmazó árajánlata a legelőnyösebb. 
 



Kérem a Képviselő‐testületet a Kossuth úti járda felújítására vonatkozóan bízza meg a S+E 
Magyarország Építőipari és Szolgáltató Kft-t (1131 Budapest, Keszkenő utca 11 3/11.) 
 
A Temető Urnafal megépítésével pedig az FVP Hungary Kft (1138 Budapest, Tomori köz 5 
1/1) 
 
A pályázati határidő lejáratának közelsége miatt (2021. 07.31.) kérem az előterjesztés soron 
kívüli megvitatását.  
A szerződés tervezeteket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
A következő Képviselő-testületi ülés napirendjére kerül (tervezett időpontja 2021 július 8.), a 
két beruházásról szóló tájékoztató.  
 
 
A Vis Major Munkacsoport a Megbízási szerződés aláírásával egyetért. 
 

K.m.f. 
 
 

…………………………………………………     ………………………………………………..    ………………………………………………… 
  Mezőfi Zoltán polgármester          Varga Dávid Géza PVB elnök                         Jámbor Lajos jegyző 
 
 
 

Vállalkozási szerződés  
 
Szerződő felek: 
 
amely létrejött egyrészről  
Megrendelő: Rétság Város Önkormányzata 
Székhely: 2651. Rétság Rákóczi U 20 
Adószám: 15735492-2-12 
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a  
Vállalkozó: S+E Magyarország Kft. 
Székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 11. 3/11. 
Cégjegyzékszám: 01 09 354372 
Adószám: 27330898-2-41 
mint vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó), 
külön-külön Fél, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 
mellett: 
Helyszíni képviselet:  
 
 Megrendelő helyszíni képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester 
Vállalkozó helyszíni képviselője: Joó Sándor (0620/6281551) 

1.  A szerződés tárgya: 
 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, a Rétság Kossuth utcai járda felújítására vonatkozó 
beruházás megvalósítására az árazott árajánlat (melléklet) szerint, bruttó 9 342 488 Ft  
összegért.  
 

Szerződés időtartama: 



Kezdés: 2021. június 30. Befejezési határidő 2021. július  31. 
A határidőt csak akadályoztatás, időjárásból eredő akadályok, vis major, vagy elrendelt 
pótmunka módosíthatja. 

 
2.  Vállalkozó kötelezettségei: 

 
Vállalkozó a rábízott munkát köteles I. osztályú minőségben, elvégezni 2021.07.31-ig. 
 
2.2. Vállalkozó teljes mértékben felelős munkatársai által végzett tevékenységéért, a 

balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért, valamint a Megrendelő 
munkájával szembeni üzleti és emberi kapcsolatért. (1. sz. melléklet) 

 
2.3. Vállalkozó jelen szerződés keretében nem végezhet olyan tevékenységet, amely 

Megrendelő érdekeit, hírnevét sérti. 
 
2.4. Vállalkozó tevékenységét Megrendelő felügyelete alatt, műszaki, szakmai irányítása 

alapján végzi, és attól nem térhet el. 
 
2.5. Jelen szerződés teljesítéséhez felhasznált eszközök és szerszámok csak Megrendelő 

által elfogadott minőségűek és állapotúak lehetnek. 
 
2.6. Az elvégzett munkáról Megrendelő előírásai alapján a dokumentáció készítéséhez 

adatszolgáltatást biztosít. 
 
2.7. Megrendelő részére végzett munka folyamán Vállalkozó birtokába került know-how-t, 

műszaki ismereteket, információkat, dokumentációt, üzleti információkat titokként kezeli 
és harmadik fél számára nem adhatja át. A megbízás megszűnte után minden birtokába 
került dokumentumot visszaszolgáltat. 

 
2.8. Vállalkozó a vállalkozás folyamán felmerült, a munkavégzés minőségét, eredményes 

teljesítését veszélyeztető, akadályozó tényezőt azonnal Megrendelő tudomására juttatja. 
 
2.9. A mennyiségi - minőségi átvételkor Megrendelő által észrevételezett esetleges 

eltéréseket, hiányokat, hibákat, késedelem nélkül, külön térítés nélkül kijavítja. 
 
2.10. A mennyiségi - minőségi átvétel után Megrendelő által installálásra átadott anyagokkal 

külön kérés nélkül elszámol. 
 

3.  Megrendelő kötelezettségei: 
 
3.1. Megrendelő minden olyan információt átad Vállalkozónak, amely a munkavégzéshez 

szükséges. Állandó kapcsolatot biztosit a kivitelezés folyamán felmerült problémák 
megoldására. 

 
3.2. A kivitelezés előkészítését, a munkafeltételek kialakítását biztosítja. 
 
3.3. Rendszeresen, munkafázisonként ellenőrzi Vállalkozó által végzett tevékenységet. 
 
3.4. Vállalkozó által szállított segédanyagok ellenőrzését elvégzi. 
 
3.5. Szükség esetén Megrendelőnél fellelhető speciális szerszámok, eszközök használatát 

lehetővé teszi a munkavégzés indokolt idejére. 
 



3.6. Megrendelő a Vállalkozó részére átadott munkaterületen biztosítja, hogy Vállalkozó a 
szerződés teljesítését a napi szokásos munkaidőben, illetve azon túl végezhesse. 

 
 
 

4.  Díjazás: 
 
4.1. Vállalkozó által biztosított kivitelezési munka ellenértéke: 
 
 Nettó 7.356.290 Ft + áfa, azaz bruttó 9.342.488- Ft 
 
Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a beruházás nem tartozik a fordított adózás hatálya 

alá. 
 
A bruttó árak 27 %-os áfát tartalmaznak. 
 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén napi 1 % kötbér megfizetésére kötelezett.  
 

5.  Fizetési feltételek: 
 
 
5.1. Az elvégzett munka teljesítéséről Felek teljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel, legkésőbb 

a készre jelentést követő 5 munkanapon belül, melynek elkészítésért Megrendelő felel. 
Ha nem készül el, akkor a szerződést teljesítettnek kell tekinteni. 

 
5.2. Megrendelő és Vállalkozó között aláirt vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó jogosult 

előleg leszámlázására, később felek közötti teljesítési jegyzőkönyv aláírása után 
Vállalkozó jogosult a vállalkozási díj leszámlázására. Vállalkozó előlegre és 
részteljesítésre, így részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

  Előleg munka kezdéskor bruttó : 5.000.000 Ft 
 
                                                      50 % készültség esetén, előleg bruttó: 3.000.000 Ft 
 
  100% készültség végszámla bruttó: 1.342.488 Ft  
    
 A számlák ellenértékét Megrendelő a számlakeltétől számított 8 napon belül az 

Vállalkozó bankszámla számára átutalással egyenlíti ki.   
 
 

  
6.  Titoktartás, Korlátozások 

 
6.1. A Vállalkozó a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán 

tudomására jutott, a Megrendelővel és/vagy a felhasználókkal kapcsolatos, azokat 
illető/érintő minden adatot, dokumentumot (a továbbiakban: Bizalmas Információ) 
köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került 
birtokába. Az írásban átadott Bizalmas Információkat attól függetlenül kell megőrizni, 
hogy azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek 
szerepeltetik-e. A Vállalkozó a Bizalmas Információt nem jogosult nyilvánosságra hozni, 
nem teheti illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé és egyéb, a 
Megrendelő és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon sem használhatja föl. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ védelmében a hatályban lévő 
jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számára.  

 



 
7.  Egyéb rendelkezések: 

 
7.1. Vállalkozó a szerződés értékének megfelelő mértékben felelős a Megrendelőnek okozott 

kárért, hibás, nem megfelelő teljesítésért. 
 
7.2. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy jelen szerződés bármelyik pontjának 

megsértése, de különösen a 2.3., 2.7., 2.8. pontok be nem tartása a Szerződés azonnali 
felbontásával, és ezzel kapcsolatos következményekkel jár. 

  
7.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak. 
 
7.4. Vita esetén a Felek kötelesek egyeztető tárgyalást tartani, és csak ennek 

eredménytelensége után fordulhatnak bírósághoz. 
 
 
 
Kelt: Rétság, 2021-…………………… 
 
 
 
 
 

Megrendelő cégszerű aláírása:  
 
 
 

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

Vállalkozó cégszerű aláírása: 
 
 
 

……………………………… 
 



1. sz. melléklet 
 

Munkavédelmi feltételek 

1. Munkaterület egyrészt az építési telephely, melyre a munkabiztonsági szabályok teljes 
egészében vonatkoznak, másrészt a Vállalkozói szerződés tárgyában végzendő 
tevékenységgel érintett építési terület. Az építési területen belül a munkavégzést úgy kell 
megszervezni, hogy az más Vállalkozó tevékenységét nem gátolhatja, munkabiztonsági 
szempontból nem veszélyeztetheti. 

2. A munkatevékenység irányítása során a Vállalkozó helyszínen dolgozó műszaki vezetője 
felelős a munkabiztonsági szabályok betartatásáért, folyamatos ellenőrzéséért. 

3. A munkabiztonsági szabályok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatások 
megtartása Vállalkozó feladata, melyet minden esetben dokumentálnia kell. Megrendelő 
képviselője - külön kérés nélkül - jogosult a dokumentumok megtekintésére. 

4. A tevékenység végzéséhez szükséges - a Munkavédelmi Szabályzatában előírt, illetve 
ennek hiányában az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatban meghatározott - 
egyéni védőeszközök biztosítása Vállalkozó kötelessége. 

5. Vállalkozó munkavállalói által használt munkaeszközök biztonságos állapotának 
fenntartása, annak folyamatos ellenőrzése Vállalkozó feladata. Az esetlegesen 
kölcsönvett eszközök használata előtt minden esetben meg kell győződni 
kölcsönbevevőnek arról, hogy az megfelel a munkabiztonsági előírásoknak. E tekintetben 
a mindenkori felelősség kölcsönbevevőt terheli, a kölcsönbe vett eszköz Vállalkozó 
munkaeszközeként kezelendő. Az építési telephelyen biztosított villamos energia 
használat során MMM helyszíni megbízottja jogosult a szabványtól eltérő telepítés, 
használat esetében az üzemeltetést megszüntetni. 

6. Baleset bejelentésére a XCIII. sz. Munkavédelmi Törvény rendelkezései az irányadóak. 
7. Az elsősegélynyújtás biztosítása a 15I1976 (VI11.5. ) EÜM rendelet értelmében 

Vállalkozó és Megrendelő együttes feladata.  
8. Vállalkozó jelen melléklet aláírásával egyidőben kötelezettséget és felelősséget vállal a 

munkabiztonsági szabályok ismertetésére, betartatására és ellenőrzésére vonatkozóan. 
9. A felvonulási munkaterületen belül a KRESZ szabályai betartandók, a járművek 

közlekedése csak a védett, kijelölt útvonalon lehetséges 5 km/óra sebességgel. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen és a közutakon úgy köteles 
közlekedni, hogy magatartásával sem személyi, sem anyagi kárt nem okozhat. A 
tevékenységével összefüggő esetleges károkért az anyagi és erkölcsi felelősség 
kizárólag Vállalkozót terheli, amely Megrendelőre nem hárítható át. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vállalkozási szerződés 

 Mely létrejött egyrészről  

 Név: Rétság Város Önkormányzat 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Adószám: 15765492‐2‐12 

Képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester 

mint megrendelő(továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

 

Cégnév: FVP Hungary Kft. 

1138 Budapest, Tomori köz 5. 1. em. 1. 

 cégjegyzékszám: 01 09 968726 

adószám: 23504684241 

  

mint  Vállalkozó  (a  továbbiakban:  Vállalkozó)  együttes  említésük  esetén  Felek,  között  az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződés tárgya: Rétság köztemetőben urnafal építése 
2. Az ingatlan adatai: Rétsági Köztemető Zrínyi utca 
 3.Szerződés időtartama: 

  Kezdés: …2021 június30 napja. Befejezési határidő 2021. augusztus 31.Ezen belül Vállalkozó 
a munkák kivitelezését folyamatos munkavégzéssel vállalja. A határidőt csak akadályoztatás, 
vagy  elrendelt  pótmunka  módosíthatja.  Megrendelő  előteljesítést  is  elfogad,  melynek 
időpontját  Vállalkozó  legalább  3  nappal  előbb  köteles  közölni  a  Megrendelővel,  készre‐
jelentés  formájában. Az átadás – átvételi eljárás  időpontjáról Vállalkozó  legalább 3 nappal 
előbb köteles Megrendelőt értesíteni. 

 

3. Vállalkozói díj, pénzügyi feltételek: 
    

   Vállalkozói díj: 

Vállalkozó által biztosított kivitelezési munka ellenértéke: 

 

 



 

 Nettó 2.263.083 Ft + áfa, azaz bruttó 2.874.115 Ft 

Fizetés módja: számla ellenében fizetendő átutalással.  

Előleg munka kezdéskor bruttó : 1.500.000 Ft 

50 % készültség esetén, előleg bruttó: 800.000 Ft 

100% készültség végszámla bruttó: 574.115 Ft 

 

4. Garancia: 
Vállalkozó  az  általa  végzett munkáért  az  ide  vonatkozó  jogszabályok  szerint  garanciális  és 
szavatossági kötelezettségekkel tartozik. 

5. Munkavédelem 
Vállalkozó a munkavédelmi kötelezettsége vonatkozásában az 1993. évi XCIII.  tv. 40 §.  (2) 
bek.  szerint  köteles  eljárni.  Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  az  általa  végzett  építési‐
kivitelezési  munka  során  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzés  körülményeinek 
megteremtése  az  ő  feladata.Vallalkozo  köteles  az  aktuális  munkavedelmi  és  munkaugyi 
szabályokat a dolgozóival egyetemben betartani. Ezért a vállalkozó a felelős.  

6. Egyéb rendelkezések 
Vitás kérdésekben a  felek egyeztetést kezdeményeznek, eredménytelenség esetén  jogaikat 
peres eljárás során érvényesítik az általános hatáskörű és illetékességű bíróság előtt. 

A  szerződésben  részletesen  nem  szabályozott  egyéb  kérdések  vonatkozásában  a  Ptk., 
valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

DEBRECEN 2021. június 

 

 

                     Vállalkozó                                                                 Megrendelő 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………………… 

 



 

II. Előleg kifizetés sporttámogatás terhére 

 

A Rétság Városi Sport Egyesület a 2021/2022‐es bajnokság nevezéséhez 250.000 Ft előleget 
kért. Az előleggel el kívánnak számolni. 

III. Tábor támogatása 

A történelmi Militari tábor támogatására a Rétsági Árpád Egyesület   kérelmet nyújtott be a 
2020 évbe kapott azonos összegben, 100 000 Ft támogatásra 

 

A Vis major munkacsoport a vállalkozási szerződéseket jóváhagyja, továbbá támogatja, hogy 
a Rétság Városi Sport Egyesületnek a 2021/2022‐es bajnokság nevezéséhez 250.000 Ft előleg 
átutalásra kerüljön, valamint 100 000 Ft összegbe támogatja a Militari tábort. 

 

k.m.f. 

 

 

……………………………………………………………………….     ……………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………… 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 

BELSŐ HELYETTESÍTÉS ELRENDELÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. júniusi ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Helyettesítési díj jóváhagyásához kérem a Képviselő-testület engedélyét.  
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ egy munkatársa 2021. augusztus 01. napjától egy év 
időtartamban fizetés nélküli szabadságát kérelmezi. Távolléte idején belső helyettesítése válik 
szükségessé, öt kolléga bevonásával. Az ez évi helyettesítési díj kifizetése a bérmaradvány terhé-
re történne, mely az idei költségvetésben rendelkezésre áll. Az intézményvezető esetében ez a díj 
bruttó 74.362,- Ft lenne. 
 
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. Az intézmény 
nagyon érzékeny területet lát el, kizárólag veszélyeztett családokkal foglalkozik. Az egy éves idő-
tartamra a munkát el kell látni. Szociális munkatársat szerezni, feladatot átadni, a betanítást elvé-
gezni nem biztos, hogy elegendő az egy év.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a helyettesítési 
díj kifizetését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2021. június 11. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24§ (1) bekezdése szerint: 
 
„Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg 
más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén 
felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.” 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VI.  .) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetőjének részére történő helyettesítési díj fizetésének engedélyezése tár-
gyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményveze-
tőjének részére 2021. augusztus 01. napjától számított egy év időtartamban bruttó 74.362,- Ft/hó 
összegű helyettesítési díj kifizetésre kerüljön.  
 
Határidő: 2021. augusztus 
Felelős: munkáltatói intézkedések megtételéért: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VI.  .) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetőjének részére történő helyettesítési díj fizetésének engedélyezése tár-
gyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetőjének részére 2021. augusztus 01. napjától számított egy év időtartamban bruttó 74.362,- 
Ft/hó összegű helyettesítési díj kifizetésre kerüljön. 
Határidő: ‐‐‐‐ 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

  Jámbor Lajos 
        jegyző 
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Simon Katalin 

Szerződéskötések jóváhagyása – 2021. augusztus 20-21. Szent István Napok 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület soron következő ülésére 

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

 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 198/2021.(V.31.) PM határozatnak megfele-
lően megszervezte a 2021. augusztus 20-21-i Szent István Napok rendezvényt. 

Mivel a legtöbb szerződés, amit megkötni szeretnénk bizalmas információkat tartalmaz 
és rendelkezik arról, hogy a bennük szereplő adatok üzleti titoknak minősülnek, kérjük, hogy a 
témát zárt ülés keretében szíveskedjenek tárgyalni. 
 
A kétnapos rendezvény programterve a következő: 
Augusztus 20. 
16.00 órától – Térzene, Gyermekjátékok (ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogató, csillámtetkó) 
17.00 órától – Rutkai Bori Banda – gyerekkoncert 
19.30 órától – TNT live – élő koncert 
22.00 órától – Tűzijáték 
22.15 órától – Mystery Gang koncert 
Augusztus 21. 
18.00 órától – A Magos zenekar népzenei koncertje 
21.00 órától – Margaret Island koncert 
22.30 órától – Tűzzsonglőrök: Hagyományőrző tűztánc 
 
A 81/2021. i.sz. előterjesztésünk határozata alapján az alábbi szerződéseket kötöttük meg: 
• Megbízási szerződés – Rutkai Borbála Sára – Rutkai Bori Banda koncert – 350.000  

bruttoFt összegben 
• Szerződés közvetített koncert megtartásáról – Ars Voice Műsorszervező Kft. – TNT live - élő 

koncert – 2.750.000 Ft + áfa összegben 
• Eseti megbízási szerződés – Egri Péter E.V. – Mystery Gang élőzenei koncert – 490.000 

AM összegben 
 

A program megvalósítása érdekében még a következő szerződések megkötése szükséges: 
• Megbízási szerződés – Katamama 66 Kft – óriás légvár, kicsi légvár, arcfestés, lufihajtogató 

– 120.000 Ft + áfa összegben 
• Szolgáltatási szerződés – Pyro-Paradios Tűzijáték Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. – Tűzijá-

ték – 500.000 Ft + áfa összegben 
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• Szolgáltatási szerződés – Prihoda István – Magos zenekar koncertje – 300.000 Ft AM ösz-
szegben 

• Bérleti szerződés – Zsarnóczay Kft. – Színpad-, fény- és hangtechnika bérlése – 1.350.000 
AAM Ft összegben 

• Vállalkozással vegyes előadóművészeti szerződés – Beállás Music Kft. – Margaret Island 
elő koncert – 2.850.000 Ft + áfa összegben 

• Megbízási szerződés – Arany Brigitta – Hagyományőrző TűzTánc – 220.000 Ft AAM ösz-
szegben 
 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni; a 
mellékelt szerződéseket áttekinteni, jóváhagyni szíveskedjenek. 

 
Rétság, 2021. június 25. 
 
 
 ----------------------------- 
 Simon Katalin 
 Intézményvezető 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (III.10.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021.(  .  .) KT. HATÁROZATA 
 

Szerződéskötések jóváhagyása – 2021. augusztus 20-21-i Szent István Napok 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2021. augusztus 20-21-i Szent István Napok c. városi ünnepséggel 
kapcsolatban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a határozat mellékletét 
képező alábbi szerződéseket: 
• Megbízási szerződést a Katamama 66 Kft-vel óriás légvár, kicsi légvár, arcfestés, 

lufihajtogató szolgáltatása céljából 120.000 Ft + áfa összegben 
• Szolgáltatási szerződés6 a Pyro-Paradios Tűzijáték Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 

Tűzijáték szolgáltatása céljából 550.000 Ft + áfa összegben 
• Szolgáltatási szerződést Prihoda István vállalkozóval a Magos zenekar koncertje céljából 

300.00 Ft AM összegben 
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• Bérleti szerződést a Zsarnóczay Kft.-vel Színpad-, fény- és hangtechnika bérlése céljából 
1.350.000 AAM Ft összegben megkösse, aláírja. 

• Vállalkozással vegyes előadóművészeti szerződést a Beállás Music Kft.-vel Margaret Island 
elő koncert céljából 2.850.000 Ft + áfa összegben 

• Megbízási szerződést Arany Brigitta vállalkozóval Hagyományőrző TűzTánc előadás céljá-
ból 220.000 Ft AAM összegben 

 
 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
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Megbízási szerződés 

 

Mely létrejött egyrészről a  

Név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 

Adószám: 15453260-1-12 

Képviselő: Simon Katalin intézményvezető 

Kapcsolattartó: Kelemen Ágnes   Telefon: 35/350-785 

a továbbiakban megbízó, másfelől  

Név: Aranyparázs Közösségi és Kulturális Egyesület 

Cím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 58. 4/13. 

Adószám: 19188847-1-09 / Bnszmlszm: Budapest Bank 10103434-42013400-01005002 

Levelezési cím: 1119. Budapest, Vahot u. 3. 2/8 

Kapcsolattartó: Arany Brigitta, telefonszám: +36209715341, mint megbízott között az alábbi feltételek 

szerint: 

1.) A megbízott vállalja, hogy a Megbízó által 2021. augusztus 21. megrendezésre kerülő rendezvényen 

(helyszín: Rétság) előadó művészeti tevékenység céljából megjelenik, ahol a jelen szerződésben 

meghatározott tevékenységet nyújtja, az elvárható legmagasabb színvonalon. 

2.) Előadás címe: Hagyományőrző TűzTánc (4 fő ~22 perc) 

Az előadás időpontja: 2021. augusztus 21. kezdés: egyeztetés alatt  

Az előadás helyszíne: Rétság, Nagyparkoló (színpad előtti elkerített terület) 

3.) A Megbízó a Megbízott részére a fentiek teljesítése ellenében 220.000 Ft (AAM), azaz 

kettőszázhúszezer Ft (AAM) vállalkozói díjat és az útiköltséget 13.300 Ft (AAM) köteles fizetni. 

Fizetés módja és ideje: utalással, a szabályszerűen kiállított számla teljesítésétől számított 2 héten belül. 

 

4.) A Megbízott vállalja, hogy a Hagyományőrző TűzTánc fellépés kezdő időpontját követő 50 percig 

akkor is rendelkezésre áll, ha a műsor jelen szerződésben rögzített kezdő időpontban nem indul el a 

Megbízó kifejezett hibájából. 

5.) A Megbízott hibájából fakadó késés vagy az időkeret be nem tartása esetén a Megbízó dönthet a 

műsor meg nem tartása mellett – ez esetben nem jár vállalkozói díj –, illetve arányosan csökkentheti a 

vállalkozói díjat. 

6.) Amennyiben a fellépés előre nem látható, mindkét félen kívülálló okok miatt (vis maior) marad el, 

megkezdett előadás esetén a megbízó köteles a megegyezett összeg 100%-át, és teljes útiköltséget, meg 

nem kezdett előadás esetén az összeg 50%-át, és a teljes útiköltséget megfizetni a megbízott számára. 

Amennyiben a szerződés hivatalos esőnapot jelöl meg, úgy a Megbízó köteles az elmaradt előadás 

szerződésben rögzített összeg 100 %-át és a teljes útiköltséget megtéríteni. A Megbízott köteles 



ű á ó  

megjelenni az előre egyeztetett esőnap időpontján. A Megbízó az esőnapon tartott előadás teljes 

útiköltségét köteles megfizetni. Esőnap: az előadás új időpontját a Megbízó és a Megbízott az elmaradás 

tényének kiderülésekor egyezteti. 

6./a) Amennyiben a teljes rendezvény lemondásra kerül a Koronavírus- járvány miatt meghozott, előre 

nem látott intézkedések és szigorítások miatt, úgy a felek nem lépnek fel követeléssel egymás felé. 

6./b) Az előre legyártott pirográfiai felirat számlázásra kerül a rendezvény 6./a) pontban említett okok 

elmaradása esetén is. 

7.) Abban az esetben, ha a megbízó a rendezvényt megelőző 10 napon belül lemondja a fellépést, köteles 

a 3.) pontban meghatározott tiszteletdíj 50%-át a megbízott részére kifizetni, ez az összeg 5 napon belüli 

lemondás esetén 75%-ra módosul. A Megbízó hibájából fakadó, rendezvény napján való lemondás esetén, 

a Megbízó köteles megtéríteni a meghatározott tiszteletdíj és útiköltség 100%-át a Megbízottnak. 

8.) Ha a Megbízott a rendezvényt megelőző 5 napon belül lemondja a fellépést, köteles a 3.) pontban 

meghatározott tiszteletdíj 50%-át a megbízó részére kifizetni. 

9.) Amennyiben a művészek részéről vis maior merül fel (pl.: forgalmi ok, betegség, utazás 

ellehetetlenülése stb.) a megbízott nem tartozik kártérítési felelősséggel a megbízó felé. 

10.) A Megbízó köteles biztosítani a jelen szerződés teljesítéséhez és a megbízott tevékenységének 

végzéséhez előre egyeztetett, szükséges helyszínt és hangtechnikát, technikai szakembert a teljesítéshez 

megfelelő időben. A technikai feltételek teljes körű biztosítása mellett tartható meg az előadás, 

amennyiben ez a Megbízó hibájából nem teljesül a Megbízott visszaléphet a fellépéstől a tiszteletdíj és az 

útiköltség 100%-os térítési követelésével. 

11.) Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a produkció során, annak jellegéből adódóan pirotechnikai 

eszközöket használnak. A Megbízott a pirotechnikai eszközök használatából, a produkció bemutatásából 

eredő dologi károkért való felelősségét a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kizárja. 

12.) A rendezvény reklámozása során a Megbízó köteles feltüntetni a műsort és az Aserdus Tűztánc 

Produkció megszólítást használni a plakátokon, szórólapokon és egyéb reklámfelületeken. A Megbízó 

által megjelenített, a fent említett rendezvényre utaló social média (Facebook, Linkedin, Instagram etc.) 

kiírásokban köteles megjelölni az @Aserdus Tűztánc Produkció-t, valamint a Megbízó által 

üzemeltetett weboldal fő oldalán linkelni a Megbízott weboldalát: https://aserdus.com/hu 

13.) Szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy jelen Szerződésben foglalt lényeges 

információkat (pld. díjazási feltételek) üzleti titokként kezelik, és azt egyik fél sem jogosult harmadik 

személy vagy a nyilvánosság tudomására hozni. Ezen megállapodást csak mindkét fél előzetes 

hozzájárulásával lehet megváltoztatni. 

14.) Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

15.) A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

Dátum, hely: Budapest, 2021. 06. 06. 

 

 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 Megbízó Megbízott 



Bérleti szerződés 

 

 

amely létrejött egyrészről az Zsarnóczay Rajmund EV. 2600 Vác, Tabán u. 35. 

Adószám: 69677311-1-33. Bankszámlaszám: 11773425-04206590 

Kapcsolattartó: Zsarnóczay Rajmund Tel: +36302119214 

, mint b é r b e a d ó,- 

másrészről a Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26.) 

Adószám: 15453260-1-12.  Bankszámlaszám:  

Kapcsolattartó: Majnik Tamás Tel: 06-30-209-5270 

mint b é r l ő között, az alább megjelölt helyen és időben, a következő tartalommal: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező bérleményeket: 

- 9m x 7m alumínium színpadfedés Milos típusú tűzálló ponyva borítással 

- 8m x 7m színpad 100cm-es magassággal  

- 3m x 2m dob dobogó Prostage típusú, 750kg/m2 terhelhetőséggel 40cm magassággal 

- Hangtechnika függesztett line array rendszerű 25.000w frontkeveréssel, Yamaha, 

Soundcraft, AH, 32csatorna keverés frontban, 10csatorna keverés monitorban, 

Lexikon, TC, Alesis, effektpark, Shure, AKG, Sennheiser mikrofonpark, 2db URH 

mikrofon (TNT élő, és Margareth Island riderének megfelelően) 

- 6db monitor hangfal 6.000w 

- színpadi fénytechnika 24.000w vezérléssel (PAR64, LED PAR64, sokkoló, koncert 

hazer) 

- robotlámpa rendszer 8db vezérléssel 

- Wash robotlámpa rendszer 8db 

- LedPar rendszer 12db 

- tartalmazza a TNT, valamint a Margareth Island extra visual kialakitási feltételeit 

- 3m x 3m keverő sátor Alutent oldalfalakkal, világítással 

 

az alábbi időpontra, és helyszínre: 2021.08.20-21., Rétság. 

Telepítés, 2021. 08. 20-án, olyan időben, hogy a színpadtechnika 15:00 órakor hangpróbára 

alkalmas állapotban legyen. Műsorkezdés 16:00 óra. 

Bontás 2021.08.21.-én a második napi rendezvény befejezését követően. 

2.) Bérlő az l.) pontban megjelölt színpadi eszközöket, a fent megjelölt időpontra bérbe veszi, 

mely bérleti időre az alábbi bérleti díjat fizeti meg bérbeadó részére: bruttó 675.000 Ft/nap, 

Bérleti díj összesen a két napra: bruttó 1.350.000 Ft, azaz egymillióháromszázötvenezer 

forint. 

A bérleti díj az eszközök mellett a beüzemelést elvégző szükséges személyzet díját és 

kiadásait valamint a rendezvény időtartamár a technikus díját, és a helyszínre kiszállítást 

illetve visszaszállítást is tartalmazza. A bérbevevő biztosítja a működéshez szükséges 

380V/63A ipari áram csatlakozást a színpadtól 10m-en belül. Bérlő erre kirendelt elektromos 

szakembereivel Bérbeadó a rendezvény napján vagy szükség esetén előtte is együttműködik a 

jelen szerződés teljesülése érdekében. Bérlő a műsor nélküli időpontokban köteles a bérelt 

eszközök őrzését biztosítani. 

3.) Bérlő jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban megjelölt 

bérleti időtartamra szóló bérleti díjat a szolgáltatás hibátlan teljesítésével egy időben, a 

berendezések lebontását követően megfizeti bérbeadó részére átutalással 15 napon belül, 

számla ellenében. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül 

felszámításra. 

4.) A színpad fedés felállítására az adott helyen a bérlőnek kell engedéllyel rendelkeznie. 

Amennyiben a színpadfedés szilárd burkolatú területen kerül felállításra, a rögzítése 

dűbelezéssel történik. A színpad műszaki paramétereit tekintve felek rögzítik, hogy tartottak 



egy közös helyszín bejárást, amelyen a Bérbeadó megtekintette a műszaki kialakítást a jelen 

szerződés teljesítéséhez megfelelően előkészítettnek talált.  

Amennyiben a területet nem a bérlő üzemelteti, a dűbelek befúrására is engedélyt kell kérnie, 

illetve tájékoztatnia kell bérbeadót arról, hogy a színpadfedés alatti területen közmű húzódik-e 

és kijelölni annak helyét. Bérlő köteles gondoskodni arról is, hogy a terület alkalmas 

állapotban legyen a színpad fedés felállítására.  

5.) Amennyiben a rendezvényhelyszínen fellépő közlekedési akadályoztatás miatt nem sikerül 

határidőre teljesíteni, bérbeadó emiatt nem tartozik felelősséggel. 

6.) Amennyiben bérlő a felépített színpadi eszközök átadását követően bármiféle változtatást 

eszközöl, a bérbeadó hozzájárulása nélkül, és ezzel kapcsolatosan kár merül fel, úgy bérlő 

teljes felelősséget és kártérítési kötelezettséget vállal. A színpadfedésen kívülről 1 méteres, 

belülről 30 cm-es védőtávolságot kell tartani bármilyen más tárgy, vagy felépítmény 

elhelyezésekor. 

7.) Bérbeadó kötelezettséget vállal a bérlő által megjelölt időpontra történő, - a bérlet tárgyát 

képező színpadi eszközök - felállítására, annak biztonsági követelményének betartására. 

8.) Bérlő a bérlet tárgyát képező felépítményen semmiféle változtatást, átépítést, felújítást a 

bérbeadó hozzájárulása nélkül nem eszközölhet. Bérbeadó a színpad-fedést felemelt 

állapotban adja át, amennyiben a szél erőssége az 40 km/órát meghaladja, biztonsági okokból 

a fedést 2m magasságra le kell engedni. 

9.) Bérlő a rendeltetésszerű használat során felmerülő - természetes elhasználódással 

felmerült - költségek megtérítésére nem köteles, ide nem tartozik az épületben vagy a 

térburkolatban bekövetkező esetleges elváltozást, amennyiben ezek Bérbeadó működésével 

összefüggésbe hozhatóak. 

10.) Bérbeadó kiköti, hogy a színpadi eszközök díszítése során csak rögzítővel ellátott díszítő 

elemeket használhat, ragasztással, ragasztószalaggal vagy dróttal történő díszítés tilos! Bérlő 

nem használhat olyan díszítő elemet, amely karcolja vagy elszínezi a ponyvát vagy a 

fémszerkezetet! Tilos hozzátámasztani bármit is a ponyvához vagy a tartószerkezethez, az 

ebből adódó károsodás szintén a bérlőt terheli. 

11.) Bérbeadó kiköti, hogy bérlő csak a színpadfedéssel együtt bérbe adott világító 

berendezést használhatja, mely nem átalakítható, más, annak működtetésére nem jogosult 

személy a működésébe nem avatkozhat bele. Bérbeadó ezen kikötésére tekintettel a 

világításhoz is megfelelő szakképzettségű szakember részvételét biztosítja a rendezvényen. 

12.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlet tárgyát képező színpadon tilos a 

dohányzás, nyílt láng használata, ételek sütése, főzése! 

13.) Bérlő kijelenti, hogy a színpadi eszközök rendeltetésszerű használatának szabályait 

tudomásul vette. 

Amennyiben a Bérlő hibájából történő nem rendeltetésszerű használatból eredően bármiféle 

kár éri bérbeadót, úgy bérlő azonnali kártérítési felelősséggel tartozik. 

14.) A káresetről bérlő haladéktalanul köteles értesíteni bérbeadót és visszavételezéskor 

köteles személyesen, vagy képviselője által részt venni. Amennyiben a bérlő hibájából 

keletkezett kár azonnali elhárításához szükség van bérbeadó soron kívüli helyszínre 

utazására, úgy annak teljes költsége a bérlőt terheli. 

15.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. 

16.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás 

kérdéseket elsősorban egyeztetés útján peren kívül rendezik.  

Fent nevezett felek jelen szerződést, átolvasást és együttes értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Kelt, Vác, 2021. július 01. 

 

………………………….…………     …………………………. 

bérlő         bérbeadó 



 

 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 

   

 Ügyiratszám: 102/2021. 

 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 

 Adószám: 15453260-1-12 

 Számlaszám: 11741031-15453260 

 E-mail: muvkozpont@retsag.hu; konyvtar@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.) 

 – mint megrendelő – és 
 

Név: Prihoda István 

Adószám: 75936478-1-43 

Cím, tel./fax.: 1117 Budapest, Nádorliget u.8/D 4 em. 2. 
 

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 

A szolgáltatás megnevezése: Magos Együttes koncertje a Szenti István Napok keretében 

A szolgáltatás helye: Rétság, Nagyparkoló 

Időpontja: 2021. augusztus 21. szombat, 18.00 órától 19.00 óráig 

A szolgáltatás költsége: 300.000 Ft (aam) 
 

A szolgáltatás költsége annak teljesítése után kerül kifizetésre egy összegben, számla 

ellenében 8 napon belül átutalással (Banksz.11102302-80007157-33000008). Az összeg a 

szállítási- és útiköltséget tartalmazza. A szolgáltató vállalja, hogy esetleges megbetegedés 

(meghibásodás) esetén megfelelő helyettesről (helyettesítő eszközről) gondoskodik. 
 

Megjegyzés, technikai feltételek: Beállási lehetőség 17.00 órától, leszerelés műsor után 19.00 

órától max. 19.30 óráig  .................................................................................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 

Rétság, 2021. június 24. 

 

 

 

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

 megrendelő szolgáltató 

 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 
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Megbízási szerződés 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről a 

Név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 

Adószáma: 15453260-1-12 

Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. Magyarország 

Bankszámla szám: 11741031-15453260 

képviselő: Simon Katalin intézményvezető 

mint megbízó (továbbiakban Megbízó) 

 

másrészről pedig: 

Név: Katamama 66 Kft 

Székhely: 2523 Sárisáp Diófa u 22. 

Adószáma: 24745310-2-11 

Pénzforgalmi szolgáltató: Duna Takarék ZRT. 

Bankszámla szám: 58600434-11223016 

Képviselő: Borbély György 

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

szerint: 

 

1. A Megbízó a következő feladattal bízza meg a Megbízottat: 

 

• Szent István Nap alkalmából a II. számú csomagot – Óriás légvár, kicsi légvár, arcfestés, 

lufihajtogatót – biztosít 2021. augusztus 20-án 16.00-20.00 óráig. 

 

2. A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni. 

 

3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízó által meghatározott feladatot a 

szerződésben foglalt időpontban elvégzi. 

 

4. A rendezvény helyszínét a Megbízó biztosítja. 

 

• Helyszín: Rétság, Nagyparkoló (szabadtér, aszfaltozott terület) 

 

5. A felek megállapodnak, hogy a Megbízottat az 1. pontban rögzített feladatok elvégzéséért 

120.000,- Ft + 27 % áfa, azaz, Százhúszezer forint + 27 % áfa előadói költség illeti meg. A 

Megbízott további kifizetéseket – költség, kiadás, vagy más jogcímeken – a Megbízótól nem 

igényelhet. 

 

6. A Megbízó a megbízási díj ellenértékét a Megbízott által kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőig teljesíti a jelen szerződésben feltüntetett megbízotti 

fizetési számla számra. A megbízási díj ellentételezése a megbízás teljesítését követően 

történik. A kifizetés módja: banki átutalás. 

 

7. A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, 

melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt 

egymással haladéktalanul közölni. A megbízási szerződésben feltüntetett feladat teljesítésének 

igazolására, kapcsolattartásra jogosult: Simon Katalin intézményvezető. 

 

8. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítéshez szükséges eszközöket, 

felszereléseket a Megbízott biztosítja, azok használatával kapcsolatos költségek a Megbízottat 

terhelik.  
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9. A Megbízó a feladatok ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat 

tájékoztatni köteles. A Megbízott köteles feladatát a Megbízó utasításainak megfelelően 

ellátni, az utasítás szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót 

felvilágosítani. A felvilágosítás elmaradásából eredő kárért a Megbízó felelős. 

 

10. A Megbízott a megbízással kapcsolatos kötelezettségét a legnagyobb körültekintéssel és 

gondossággal, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a legmagasabb szakmai 

színvonalon teljesíti. A Megbízott legfeljebb a teljes megbízási díj 20%-ának megfelelő 

pénzösszeg – mint kötbér – megfizetésre vállal kötelezettséget, ha olyan okból, amelyért 

felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy a rendezvényt a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatos 

minden szükséges óvintézkedés betartásával bonyolítják le, a fertőződés elkerülése érdekében. 

A szabályokat az adott napon hatályos előírásoknak megfelelően veszik figyelembe. 

 

12. A Megbízott szavatolja, hogy az általa létrehozott előadás mások szerzői vagy egyéb jogait 

nem sérti.  

 

13. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy az előadáson készült képmás felvételeket a nyilvánosság 

biztosítása érdekében a Megbízó hivatalos oldalain, valamint a helyi újságban, illetve a 

pályázattal összefüggő egyéb helyeken közzé tegye. 

 

14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

A felek jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – helybenhagyólag, cégszerűen írják alá. 

 

Ácsteszér, 2021.06.09. 

 

 

 

…………………………….    ………………………………. 

Megbízó      Megbízott 

 



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

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

1 oldal a 5 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
PÁLYÁZAT KIÍRÁSA SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. július 08-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az éves sporttámogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervez-
te, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra. 
Az előző években minden esetben megállapodást kötöttünk a sport- és civil szervezetekkel a 
támogatások összegéről. A 2020. évi támogatással egy sportegyesület felhívásra sem számolt 
el,  
 
Az előző évek támogatásai szokásjogon és az államháztartásról szóló törvényen alapultak. 
2013. évben kötelező volt meghozni az átadott pénzeszközök szabályairól szóló helyi rendele-
tünket. Elkészült a rendelet előírásait tartalmazó Adatlap, így valamennyi pályázó egységes 
formában, összehasonlítható adatokkal, azonos terjedelemben nyújthatja be a pályázatát. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2021. június 22. 
                                                                                                            Mezőfi Zoltán 
                                                                                                             polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása: előző évek pályázatai felhívásai 

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

�  2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról: 6. § a) pontja szerint a helyi 
önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 
együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári 
részvételt. 
10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével 
- önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat min-
dent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása 
nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök 
ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére 
lehetséges 
13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
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7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelő-
dési tevékenység támogatása 
 

�  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) önkormány-
zati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
 

3. § 
(1) A pályázati rendszer keretében biztosított támogatásra vonatkozó pályázati felhívásnak 
az alábbiakat kell tartalmazni: 
a.) pályázók körét, 
b.) a támogatandó célokat, 
c.) elszámolható költségeket, 
d.) pályázati adatlapot, 
e.) kizáró okokat, 
f.) nyilatkozatok, igazolások csatolásának követelményét (Támogatott nyilatkozata arról, hogy 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-
mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására 
jogosult, köztartozástól mentes). 
(2) Támogatási kérelem írásban nyújtható be a Képviselő-testületnek címezve. A beérkezett 
kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik. 
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatot is. 
(4) A pályázatok elbírálása a pályázati kiírásban szereplő időpontban, a kérelmek elbírálása 
legfeljebb 70 napon belül történik meg. 
(5) A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2021. (VII.08.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati fel-
tételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2021. évi költségvetésébe tervezett 
sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rét-
sági sportszervezetek támogatására. 
 
Pályázati feltételek: 

- Adatlap hiánytalan kitöltése 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgy-

évet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapí-
tó okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek, 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be.  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző 
évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót 

- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve 
az önkormányzati támogatás felhasználására) 
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- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos 

adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: ………………………….. 
 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
 
A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
 A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2021.” 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri Jámbor Lajos jegyzőt. 
 
Határidő: ……………………… 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 
 
 
 

II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2021. (VII.08.) KT. HATÁROZATA 

 
A képviselő-testület 2021.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 
2021. évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tar-
talmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2020.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2020.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2021.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösz-

szeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapít-
ható meg. 

 
 
A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2021.” 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
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A támogatási igények benyújtásának határideje: ………………………... 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2021.évi költségvetésébe betervezte. Felkéri 
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit 
értesítse. 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri Jámbor Lajos jegyzőt. 
 
Határidő: ……………………… 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 
 
 

III. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2021. (VII.08.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021-ban is támogatni kívánja a települé-
sen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2021. évi költségve-
tésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályáza-
tot ír ki közösségi élet szervezése céljára. 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevé-
kenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kultu-
rális és közösségi életét segítik elő; 

- a 2020. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával 
egy időben elszámolnak, 

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik, 
 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
Adatlap hiánytalan kitöltése 

- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló be-

számolót, 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az ön-

kormányzati támogatás felhasználására), 
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó tá-

mogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített má-
solatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2021. évi programját, 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét, 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét, 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás 
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet 
vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és 
járulékai) nem finanszírozhatóak. 
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is. 
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A pályázatok benyújtásának határideje: ………………………………… 
A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2021.” 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri Jámbor Lajos jegyzőt. 
 
Határidő: …………………………... 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Jámbor Lajos 
                 jegyző 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK  ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA” 

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!  
 
 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
 
Pályázó megnevezése: ……………………………………………………………………………….. 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Statisztikai számjel:  
…………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: ……………………………….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
…………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………… Honlap cím:……………………………...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás 

csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az 
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 
 

 Ebből:  
              
helyi 
lakos 

 
más 
település 
lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő)    
18 év alatti tagok száma (fő)    

Tagok száma összesen  
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:………………………. Ft/év 
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év 
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év 
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5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK 
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………… 
 
Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 1 
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………………………………… Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………  
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:……………………………. 
 
Tervezett rendezvények száma: ………………………………………………………. 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

     
     
     
     
     
     
                                                 
1 Tájékoztató adat: 3/2019. (II.26.) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret: 

- Nyugdíjas klubok támogatása: 800.000 Ft 
- Sportegyesületek működési támogatása 4.500.000 Ft 
- Civil szervezetek program támogatása 600.000 Ft 
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Összesen:     
 
10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
…………………………………………….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Összesen:    
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13. Beszámoló sz előző évi eredményekről és szakmai munkáról 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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14. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
 
 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen  �                              Nem �  

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          Igen  �                              Nem �  

 
- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. 

 
 
 
 
                                                                                       ………………………………………………... 
                                                                                                 képviselete jogosut(ak) aláírása 
 
 
 
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  
 

� A  pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos 
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

 
A pályázat benyújtása: 

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,  
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi 

út 20. címre együttesen kell megküldeni. 
 
 

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 
 
Érvénytelen az a pályázat 

- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra, 
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket, 
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget. 



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

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

1 oldal a 3 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Extrém Légisport Egyesület kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Keserű Lászlóné az Extrém Légisport Egyesület elnöke kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez az 
augusztus 21-én megtartandó XIV. Szakmai és UL pilóta találkozó rendezvény támogatása tárgyában. 
Támogatást kérnek a vizicsopper bérléshez, vízzel való feltöltéséhez (10 m3) és a helikopter szimulá-
torhoz. A támogatási igényük 160.000 Ft + 184.000 Ft + 8.166 Ft (vízdíj), összesen 352.166 Ft. 
 
Elnök asszony is kitért kérelmében arra, hogy a városi rendezvénnyel azonos időpontban kerülne meg-
rendezésre az ő rendezvényük is. Véleménye szerint a két rendezvény párhuzamos megtartása színe-
sítené a programkínálatot. Ugyanakkor e véleményét előzetesen nem tudom értékelni. Akár megosztó 
is lehet a két helyszín. További aggályom az, hogy csekély létszámú „fűnyíró egységünk” nem fogja 
tudni ellátni a belváros és a tolmácsi repülőtér környékének rendbetételét. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 28.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egye-
sület kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 21-én megtartandó XIV. Szakmai és UL pilóta ta-
lálkozó rendezvény költségét az alábbi célok figyelembevételével támogatja: 
 
- Vízicsopper bérlés bruttó 160.000 Ft, 
- Happícopter helikopter szimulátor bérlés 184.000 Ft, 
- Közkútról vett 10 m3 víz (kb. 8.166 Ft) 

összesen: 352.166 Ft. 
 

A támogatás összegéről az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló,  20/2013.  
(XI.26.) önkormányzati rendelet melléklete szerinti megállapodást meg kell kötni. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a megállapodást aláírja. 
 
A támogatás összegét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A 
többletelőirányzat átvezetésére a tárgyévi költségvetés soron következő módosításakor javalatot kell 
tenni.  
 

 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egye-
sület kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 21-én megtartandó XIV. Szakmai és UL pilóta ta-
lálkozó rendezvény költségét tekintettel arra, hogy ütközik a városi rendezvénnyel semmi-
lyen formában nem támogatja. 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       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 4 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Közterülethasználati kérelmek 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt napokban kettő közterülethasználati kérelem érkezett. 
 

I.  
RRT. SE. kérelme 

 
„Tisztelt Képviselő Testület 

  
Az RRT SE azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy az RRT Nyílt nap rendezvényünkhöz a 
közterületi használati engedélyt megadni szíveskedjenek. 
A rendezvény időpontja 2021 Augusztus 7 vagy 2021 Augusztus 14 esőnap lenne. 
A rendezvény az alábbi területet érintene :   
-Nagyparkoló hátsó része (úgy mint Augusztus 20.) 
 -Villanyoszloptól hátrafelé 
                                                            
Programok :  17:00 - RRT SE stand felállítása eszközeink bemutatása , motorkerékpárok 
bemutatása  
                        18:00 - Aszfalt rajzverseny  
                        20:30 - Éjszakai Motoros Bemutató  (35-40perc ,nagy területet érint) 
                        21:30 - Motoros videók vetítése, saját sztorikkal együtt, halk zene mellett  
                        23:00 - Vége 
                         
A rendezvény biztosításában a helyi Polgárőr Egyesület, és Rendőrség segítségét sze-
retnénk kéri amennyiben pozitív elbírálást kapunk fel vesszük velük a kapcsolatot. 
A helyi Művelődési Házzal már fel vettem a kapcsolatot és készségesen segítenek ami-
ben tudnak           ( Áram , mosdó használat , színpad) 
Helyi vállalkozók megkeresése esetén szeretnénk lehetőséget biztosítani nekik kitelepü-
lésre . 
A rendezvény látogatása teljesen ingyenes mindenki számára 
Hozzájárulásukat előre is köszönjük  
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Tisztelettel: RRT SE                                                                                              Rétság 
2021 Június 29” 

 
 
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet az önkormányzati szervezésű sportrendezvé-
nyeket mentesíti a közterülethasználati díj megfizetése alól. Véleményem szerint közvetett sporttámo-
gatás keretében engedélyezhető a Nagyparkoló térítésmentes használata. 
 

II. 
 

Kalhammer Dóra jógaoktató kérelme 
 

„Tisztelt Polgármester úr!  
 
Engedélyét szeretném kérvényezni Rétság belterületén történő jóga órák megtartására. Helyszín te-
kintetében, a most megépült senior sport parkra gondoltam.  
 
Első alkalommal nem kereskedelmi céllal történne (díjtalan bemutató óra), viszont a későbbiekben ter-
vezek szolgáltatás gyanánt is órákat tartani, szabadtéren. 
 
Várom szíves visszajelzését ezzel kapcsolatban. 
 
Előre is köszönöm szépen a válaszát,  
Kalhammer Dóra  
Egyéni vállalkozó  
Jógaoktató 
kalhammer.dora@gmail.com 
+36 30 207 6799 „ 

 
 
A most megépült senior parkra közterület használati engedély megadását nem javaslom. Nincs olyan 
óra a nap folyamán, hogy valaki éppen ne használná a parkot. Kettő helyszín felajánlását javaslom: az 
egyik a KRESZ park melletti focipálya, a másik a Hunyadi liget. Kérem képviselő társaim véleményét a 
helyszín felajánlásában. A továbbiakban – mivel véleményem szerint időszakos eseményről van szó – 
ügyintő munkatársunk már kezelni tudja az igénylést. 
 

III. 
Kereplő Néptánc Egyesület kérelme 

 
Az Egyesület művészeti vezetője kéri, hogy a 

- július 02-án 8,00-19,15 óra között és 
- 2021. augusztus 4.én 18,00 – 19,15 óra között 
gyermekelőadásrendezése miatt a KRESZ parkot használhassák. 
 
A gyermekelőadások művészeinek tiszteletdíját az egyesület fizeti. 
 
Javaslom, hogy a gyermekelőadásokra tulajdonosi hozzájárulást adjuk az Egyesület részére. 
 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

A közterületek használatának rendjéről 
 
4.§ (1) Nem kell közterület-használati engedély :  
a) a szállított tüzelő- és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve ha az a közúti és gyalogos köz-
lekedést nem akadályozza, és a közterület igénybevétele a hat napot nem haladja meg,  
b) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfog-
lalásához,  
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató táblák elhe-
lyezéséhez,  
d) önkormányzati és állami szervezésű kulturális-, szórakoztató-, sportrendezvények tartásához.  
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 
 

1./ 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterülethasználati ké-
relmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az RRT SE. részére az augusztus 7-én (esőnap augusztus 14.) köz-
vetett sporttámogatás jogcímen térítésmentesen engedélyezi a Nagyparkoló használatát 
„Nyílt nap” megrendezésére. A Nagyparkoló legkorábban 12,00 órától zárható le. A to-
vábbi engedélyek, a rendezvény biztosítása az RRT SE. feladata. A rendezvény helyszí-
nét kitakarított állapotban kell elhagyni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

2./ 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterülethasználati ké-
relmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Kalhammer Dóra jógaoktató részére szabadtéri jóga oktatására az 
alábbi helyszíneket ajánlja fel: 
- KRESZ park melletti kisfutball pálya, 
- Hunyadi liget. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a kérelmezővel a 
közterülethasználatról egyeztessen, a szükséges tájékoztatásokat megadja. 
 

 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 

III. 
 

2./ 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterülethasználati ké-
relmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Kereplő Néptánc Egyesület kérelmét támogatja és a tulajdonosi 
hozzájárulást ad a KRESZ parkban gyermekelőadások megtartására 
 
- 2021. július 02-án 18,00-19,15 óra között és 
- 2021. augusztus 04-én 18,00 – 19,15 óra között. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       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 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző           

Együttműködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat lebonyolítására 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. június 07.08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy a középisko-
la elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat a törvény 
értelmezésében: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 
keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pe-
dagógiai feldolgozása.  
 
A Rétsági Polgármesteri Hivatalba egy fő jelentkezett közösségi szolgálatra, a tanuló a Bernáth Kál-
mán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola diákja.  
 
A tanuló részére munkát tudunk biztosítani. A közösségi szolgálat teljesítésére Együttműködési megál-
lapodás megkötése szükséges. A megállapodás-tervezetet az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
Jámbor Lajos  

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi szolgálat tár-
gyában kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező a Bernáth Kálmán Református Gim-
názium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolával kötendő 
megállapodást jóváhagyja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a megállapodás aláírására.  
A közösségi szolgálat teljesítése nem érinti a 2021. évi költségvetést. 
 
 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       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 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

Az óvoda éves beszámolója 2020-2021 nevelési év  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021.07.09.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda a központi és a helyi rendeletek értelmében 
beszámolóban ad tájékoztatást az Önkormányzat Képviselő Testületének az intéz-
mény éves munkájáról. A Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 85.§ (2)-(3) 
bekezdése értelmében, a fenntartó tanévenként -nevelési évenként- legfeljebb egy 
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenysé-
géről átfogó módon beszámoljon. 
Az éves beszámoló a 2020 szeptember 01-től, 2021. augusztus 31-ig terjedő neve-
lési év értékeléséről szól. Az éves beszámolót az alkalmazotti közösség megismer-
te és elfogadta. 
Mint az óvoda vezetője, ebben a (COVID 19 jelenléte miatt) megváltozott helyzet-
ben is igyekeztem legjobb tudásom szerint képviselni a gyermekek mindenek felett 
álló érdekeit és elősegíteni a szeretetteljes, családias óvodai légkör megtartását. 
Szakmai fejlődésünket eredményesen mozdítottuk előre, megújuló ismereteink bir-
tokában, munkatársaimmal folyamatosan együtt formáljuk, alakítjuk óvodánk napi 
tevékenységeit.  A rendelkezésünkre álló anyagi javakkal ésszerű gazdálkodásra 
törekszünk.  Fontosnak tartjuk, hogy partnereink elégedettsége mellett, a változó 
törvényi előírásoknak, a folyamatosan jelentkező szakmai feladatokon kívül, minden 
más új feladatnak is megfeleljen intézményünk. 
Köszönöm a Tisztelt Polgármester Úr és a Tisztelt Képviselő Testület tagjainak bi-
zalmát és segítségét, hogy fejlesztő elképzeléseinket, nevelő – fejlesztő munkánkat 
támogatják. Az alkalmazotti és a szülői közösség nevében köszönöm, hogy a 
Rétságon óvodába járó gyermekek esztétikus, folyamatosan fejlődő környezetben, 
egészségesen és boldogan élhetik meg óvodás éveik mindennapjait. 
Tisztelettel kérem a 2020-2021-es nevelési évünk Beszámolójának elfogadását. 

Rétság, 2021. június 30. 
 Vinczéné Szunyogh Judit 
 óvodavezető 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása: - 

3. Jogszabályi háttér: 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
- A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjá-
ról 

- 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
- 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai neve-
lésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányel-
ve kiadásáról 

- 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény végrehajtásáról 

- 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus 
szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-
ményekben történő végrehajtásáról 

- 235/2016. (VII. 29.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
- Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára. 
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal. 

 

 4.   Határozati javaslat:   
  

A változat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-Testülete megtárgyalta az Óvoda 2020-2021 
nevelési év beszámolóját. 
A Képviselő-Testület elfogadja a beszámolót. 
 
 

B változat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-Testülete megtárgyalta az Óvoda 2020-2021 
nevelési év beszámolóját. 
A Képviselő-Testület nem fogadja el a beszámolót. 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                           Jámbor Lajos 
                                                                                                                 jegyző 



 
 

Beszámoló a Rétsági Napközi Otthonos 

Óvoda 2020/2021 nevelési évének 

tevékenységéről 
 
 

 

Intézmény OM- azonosítója:  Intézményvezető: 

032044  ……………………………………….. 

  Vinczéné Szunyogh Judit 
   

 Legitimációs eljárás 
   

Nevelőtestület nevében:   

……… … … … … … … … … … … …    

Ivanicsné Bízik Beáta  Szülői szervezet nevében: 

Alkalmazotti közösség nevében: 
 ……………………………………………. 
 

Marczalekné Kecskés Diána 
……… … … … … … … … … … … …  

 

  

Hriagyelné Kucsera Katalin   
   

A dokumentum jellege: Nyilvános 
 

Érvényessége: 2020.09.01 – 2021.08.31. 
 

Ph. 
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A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda éves beszámolója a 2020/2021. nevelési év szakmai és 
működési tevékenységének ismertetéséről szól. 
 

A beszámoló készítésének alapjai:  

 

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda éves munkaterve a 2020/2021. nevelési évre  
2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről   
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet   

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda szabályozó dokumentumai 
 az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja  
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Bevezető 
 
 

A 2020-21-es nevelési évet a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumaink 

figyelembevételével, a megelőző nevelési időszak észrevételei alapján közösen összeállított éves 

munkaterv megvalósításával töltöttük. A közös értékek mentén, egységes nevelési szellemben 

végeztük nevelési gyakorlatunkat. Kollégáimmal ebben a nevelési évben is kiemelten f ontosnak 

tartjuk az egyéni odafigyelést és a védő- óvó- fejlesztő ellátások megvalósítását.  A körülmények 

jelentős változása ellenére is törekedtünk nevelőmunkánk színvonalának  megőrzésére, annak 

elősegítésére, hogy minden ránk bízott gyermek a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. 

 Jól működő gyakorlati munkánkat márciusban felváltotta az online oktatás. Minden óvodai 

csoportban folyamatosan kapták a szülők az éves- és a tematikus tervek szerinti anyagokat, 

feladatokat, melyek otthoni megvalósításáról néhány sorban, a gyermekek alkotásaival, f otók  és 

felvételek segítségével jelezett vissza a családok egy része az óvónőknek.  

Nevelési feladatainkat négy gyermekcsoportban látjuk el. Maximálisan felvehető gyermekek 

száma: 120 fő. Óvodai férőhely kihasználtságunk a COVID 19 járvány miatt változó.  

 

 A pedagógus életpálya modell működtetése következtében új feladataink adódtak a pedagógusok 

előmenetelét illetően. Ahhoz, hogy egy minőségi óvodai intézményi rendszert tudjunk működtetni, 

amely napjaink elvárásainak megfelel, a köznevelés új irányait, a köznevelési törvényből adódó 

változásokat folyamatosan figyelembe kell vennünk. 

A nevelési év folyamán munkánkat a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta. A COVID-19 

folyamatos jelenléte” ellenére is törekedtünk a családokkal való további együttműködésre, a 

bensőséges kapcsolat kialakítására és megtartására, a naponta történő online tartalmak 

megosztására, a napi feladatok és tevékenységek megosztása mellett a kulturális értékek, illetve 

normák átadására. 

A minket körülvevő tárgyi világ befolyásolja mindennapjaink komfort érzetét, ezért minden 

munkatársammal arra törekedtünk, hogy környezetünket lehetőségek szerint még szebbé, 

esztétikusabbá tegyük.  

Az ünnepi eseményeket, az évszakok változásait, megfelelő dekorációval tettük hangulatosabbá. A 

bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a játékok életkor- és típusok szerinti összetétele 

optimális, szabad polcokon található, minden korcsoportban elérhetőek a gyerekek számára. 

Játékkészletünk hozzájárul a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, változatos játéktevékenységek  

kialakításához.  Az eszközellátottság megfelel a szakmai eszközök részletes listájában előírtaknak.  
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Pedagógiai folyamatok 

Tervezés – stratégiai és operatív tervezés 
 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, intézményi éves 

munkaterv, továbbképzési program, beiskolázási terv, munkaközösség, BECS és gyermekvédelem  

terveinek elkészítése). 

Óvodánk pedagógiai programjának céljai és tartalma összhangban van az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjának célrendszerével és tartalmával, valamint az Alapító Okirattal. 

 

A 2020/2021-es nevelési évben Pedagógiai Programunk, valamint az erre a nevelési évre 

elkészített intézményi éves munkaterv alapján végeztük nevelő tevékenységünket. Az irányításhoz 

szükséges tervek a nevelőtestület bevonásával készülnek. Az éves munkaterv összhangban volt 

stratégiai dokumentumainkkal, pedagógus közösségünk terveivel. A Pedagógiai Programunkban 

kijelölt célok megvalósítása érdekében fogalmaztuk meg kiemelt feladatainkat, nevelési 

területenként meghatároztuk szakmai fejlesztési munkánkat. 

 

Megvalósítás 
 

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok megjelennek a pedagógusok 

tervező munkájában, annak ütemezésében. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi 

tervekben, a csoportnaplókban, a gyermeki produktumokban. A nevelési év során az éves 

önértékelési terv a jogszabályi változásoknak megfelelően került módosításra. 

Munkatervünket a nevelő testülettel közösen alakítottuk ki és valósítottuk meg.  

Teljes közösségünk folyamatosan kapcsolatban áll a szülőkkel és a kollégákkal.  

Az éves munkatervben kijelölt feladataink az év végi értékelés alapján teljesíthetők voltak. A 

tudatos nevelői munka mellett segítettek minket azok a programok amelyek élményt nyújtottak és 

ezzel alapot biztosítottak a jó projektek megvalósításához. Munkatársi közösségünk számára, a 

családokkal való együttműködés, ebben az évben is fontos szempont volt. Nevelőmunkánk 

eredményességét a kisgyermekekről folyamatosan vezetett, és a szülőkkel  egyéni igények szerint  

megismertetett és aláírt Fejlődési napló pontos vezetése jelentősen segítette. 

 

A 2020/2021-es nevelési évben is alapvető és meghatározó feladatunk, törvényi kötelezettségünk  

volt: 

• Törvényes intézményműködtetés. 

• Elsődlegesen a gyermekek érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, kiegyensúlyozott és 

derűs légkör biztosítása. Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó, 

szeretetteljes légkört, mint a szocializáció és közösségi nevelés, valamint az integráció alapkövét.  
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• Az óvodai élet tevékenységi formáinak megszervezése:  

- Játék 
 

- A külső világ tevékeny megismerése (Természet, emberi-tárgyi környezet, matematikai 
tartalom)  

- Verselés, mesélés  
- Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc  
- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  
- Mozgás  
- Munka jellegű tevékenységek  
- Tevékenységben megvalósuló tanulás. 

 
• A személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének tekintettük és tekintjük a játékot és a mozgást. 
 
• A tevékenységekben megvalósuló tanulást összekapcsoltuk a gyermekek előzetesen szerzett 

tapasztalataival, a spontán és tervezett élményekkel, motiváló tevékenységekkel. Ezzel 

elősegítettük sokoldalú fejlődésüket, a felzárkóztatásukat, a tehetséggondozást, valamint nagy 

hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelésre és a mozgásfejlesztésre. 
 
• A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusok végzik, a pedagógiai munkát 

közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens és dajkák közreműködésével. Tevékenységüket 

meghatározott napokon logopédus, mozgásfejlesztő, korai fejlesztő és fejlesztőpedagógus segítette. 
 
• A nevelési év elején elkészült a BECS éves terve, az Önértékelési kézikönyv óvodák számára, a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §, az óvodai útmutatók alapján . A kompetenciák alapján  

folyamatosan készül a pedagógusok önértékelése (kérdőívek, dokumentumelemzés, látogatás, 

interjúk). 
 
• Az életpályamodell változásai, az útmutatók, kormányrendeletek, kézikönyvek módosításai  

kollégáimtól is folyamatos tájékozódást és felkészülést igényelnek. Az előző nevelési évben öten 

adtunk be jelentkezésünket minősítő eljárásra és az OH. mindenki kérelmét elfogadta. Egy 

kollégánk sikeres minősítő eljárása eredményeként gyakornoki fokozatból pedagógus I f okozatba 

lép, egy munkatársunk pedagógus I fokozatból pedagógus II fokozatba kerül, én pedig pedagógus 

II fokozatból mester fokozatba lépek. Kollégáim minősítő eljárásának folyamatát, mint intézményi 

delegált, konzulensként tudtam segíteni. A szakmai együtt gondolkodás, tervezés és a portf óliók 

elkészítése során sok időt töltöttünk együtt, mely ismét megerősített abban, hogy szakmailag 

milyen elkötelezett és igényes munkatársakkal dolgozunk együtt. 

• A törvényi változások következtében a meglévő dokumentumainkat folyamatosan 

felülvizsgáljuk, a törvényi rendelkezések értelmében módosítjuk.  
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Nevelési év eseményei  
 

Ünnepek, rendezvények Időpont 

Csoportok felújítás utáni rendezése, dekorálása 2020.08.31 

Tanévnyitó értekezlet, munkaterv elfogadása 2020.09.01. 

Munkatársi megbeszélés 2020.09.03. 

A felújítási munkálatok befejeződtek, 

visszaköltözünk az intézménybe. 

2020.09.07. 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi oktatás. 

Munkatársi megbeszélés. 

2020.09.10. 

SZMK megbeszélés 2020.09.14. 

Szülői értekezlet nagycsoport  2020.09.15. 

Szülői értekezlet nagy-középső csoport 2020.09.15.  

Szülői értekezlet kis-középső csoport 2020.09.16. 

Vezetői fogadó óra 2020.09.16. 

Befejeződött a terasz felújítása. Játékos 

foglalkozások, versenyek keretében vesszük 

birtokba a gumilappal borított teraszt.  

2020.09.21. 

Nevelőtestületi értekezlet. 2020.09.24. 

Részvétel a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

rendezvényén 

2020.09.26. 

Fogadó óra 2020.09.28. 

Egészségnap 2020.09.29. 

Tájékoztatás óvodai pszichológiai terápia 

lehetőségéről, igényfelmérés 

2020.10.01.  

Kölyökvár Alapítvány értekezlet 2020.10.05. 

Aradi vértanúk Napja 2020.10.06. 

POK online előadás: Tehetséggondozás I. 2020.10.08. 

Tűzriadó gyakorlat az óvoda teljes 

közösségének.  

2020.10.14 

Őszi séták, kirándulások, betakarítási munkák 

megfigyelése. 

Október hónapban 

folyamatosan 

minden csoport. 

Vezetői látogatás a Katica csoportban 2020.10.16. 

Nevelés nélküli munkanapra felmérő lapok 

elkészítése 

2020.10.20. 

Munkatársi értekezlet 2020.10.22. 

Gesztenyézés 2020.10.22. 

Látogatás a KRESZ parkban 2020.10.26. 

Nevelési tanácsadóba küldött vizsgálati 

kérelmek (18 fő) 

2020.10.26. 

Alkotások őszi terményekből 2020.10.27. 
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Nevelés nélküli munkanap, Paróczi Tiborné 

szaktanácsadó előadása: Életpálya modell és a 

minősítő eljárások folyamatai 

2020.10.30.  

POK közoktatási szakértők online előadása: A 

BTMN és SNI gyermekek ellátása, fejlesztése, 

nyomon követése 

2020.11.19. 

Online továbbképzés: Kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése. Hátrányos helyzetű 

gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának 

segítése. 

2020.11.20. 

Online előadás: Fenntarthatóság, 

környezettudatos nevelés az óvodában, Zöld 

óvoda 

2020.11.20. 

 Kiscsoport szülői értekezlet   2020.11.20. 

 Vezetői látogatás a Méhecske csoportban 2020.11.20. 

Munkatársi megbeszélés 2020.11.25. 

Közoktatási szakértő látogatása 2020.11.26. 

Vezetői fogadó óra 2020.11.26. 

Adventi előkészületek 2020.11.30. 

Ünnepi adomány Mikulásra 2020.12.01. 

Technikai dolgozók értekezlete 2020.12.02. 

Műhelymunka, Közoktatási szakértő előadása 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

nevelésének, oktatásának segítése szakterület – 

Óvodai nevelés, óv.ped. szakterület, 

Tehetséggondozás 

2020.11.03. 

Mikulás csomagok elkészítése SZMK  2020.12.03. 

Mikulás ünnepség  2020.12.04. 

Munkaközösségi megbeszélés 2020.12.07. 

Karácsonyi alma adomány 2020.12.09. 

Karácsonyi díszítés 2020.12.14. 

Karácsonyi ünnepség 2020.12.18.  

Nevelés nélküli munkanap 2020. 12.23. 

Vezetői fogadó óra 2021.01.05. 

Nevelőtestületi értekezlet, Megbeszélés a 

dajkákkal, Dolgozók kijelölése leltározásra 

2021.01.07. 

Vezetői fogadó óra 2021.01.07. 

Vezetői látogatás Napocska csoport 2021.01.07. 
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Alapítványi értekezlet 2021.01.07. 

Selejtezési kezdeményezés 2021.01.08. 

Megbeszélés az Általános Iskola igazgatójával 2021.01.08. 

Fogadó órák a csoportokban 2021. 01.12. 

Nevelőtestületi megbeszélés 2021.01.13. 

Leltár lezárása 2021.01.15. 

Vezetői fogadó óra (2 család) 2021.01.21. 

OH. Vezetői Próbainterjú 2021.01.22 

Farsangi díszítés 2021.01.25. 

Farsang 2021.01.29 

Nevelés nélküli munkanap. Mester minősítő 

eljárás. Nevelőtestületi megbeszélés, első félév 

értékelése. 

2021.02.05, 

Szülői értekezlet 2021.02.10. 

Alapítványi megbeszélés 2021.02.11. 

Meserét Óvoda 2021.02.12. 

Gyermekvédelem, Nyomon követési 

konferencia 

2021.02.17. 

Pedagógus II Próbainterjú 2021.02.18. 

Vezetői fogadó óra 2021.02.20. 

Nevelőtestületi megbeszélés 2021.02.25. 

 

Minősítő eljárás Ped.II  2021.03.04. 

Tűzriadó gyakorlat az óvoda teljes 

közösségének. 

2021.03.05. 

Víz világnapja, online programok   2021.03.22. 

  
A COVID-19 vírus miatt a munkatervben 

meghatározott tevékenységek elmaradtak. 

Intézményünk ügyeletet tartott az óvodai 

ellátást igénylő gyermekek számára. 

2021.03.08.- 04.16. 

Föld napja -Virágok ültetése az udvaron, 

minden csoport 

2021.04.19. 

Ped. I próbainterjú 2021.03.31. 

Kiscsoportosok online beiratkozása 2021.05.03. - 05.05. 

 

Minősítő eljárás 2021.05.06.  

ÁSZ. elektronikus ellenőrzés 2021.05.10.-14. 

Nevelési értekezlet 2021.05.17. 

Vezetői fogadó óra 2021.05.18. 
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 Online konferencia: Bagdy Emőke klinikai 

szakpszichológus, pszichoterapeuta előadása és 

Pappné Béke Emese pszichológus előadása 

2021.05.21. 

Gyermeknapi programok  2021.05.25. - 05.28. 

 

Anti bácsi gyermeknapi koncertje 2021.05.28. 

Vezetői fogadó óra 2021.05.31. 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Rétsági Tagintézménye MSSST szűrések az 

óvodában 

2021.06.01. 

Nevelőtestületi értekezlet, évzáró értekezlet 2021.06.01. 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság ellenőrzése 

2021.06.03. 

SZMK megbeszélés nagycsoport 2021.06.03. 

Nagycsoportosok ballagása, évzáró ünnepség  2021.06.04.  
Nevelés nélküli munkanap, pedagógusnap, 

munkatársi közösség kirándulása 

2021.06.11. 

Online rendezvény: Diabétesz oktatási 

program a cukorbeteg gyermekekért 

2021.06.14. 

Vezetői fogadó óra 2021.06.17. 

Továbbképzés: Mozgásfejlesztés, Anyanyelvi 

nevelés 

2021.06.17-18. 

Takarítási szünet 2021.08.02.- 08.16.-

ig  
Nyitás  2021. 08.23.  
Óvodai jelek választása leendő 

kiscsoportosoknak 

2021.08.23-31 

A nyári udvari élet utolsó hete alkalmából 

vidám versenyek, játékok, vizes”- nap 

2021.08.23-27 

Kiscsoportos szülők tájékoztatója 2021.08.30. 
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Ellenőrzés 
 

Az óvoda alapdokumentumai szerint az intézményben belső ellenőrzést végzünk. 

Meghatározzuk az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi 

önértékelésben, és a pedagógusok önértékelése során is. 

Az óvodapedagógusok ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja az 

ellenőrzött pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése. Módszere a foglalkozások egységes 

szempontok szerinti megfigyelése a pedagógusok mindennapi nevelő-oktató munkáját 

megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az 

intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése. 

 

 Az idei nevelési évben, intézményünkben 2 pedagógus önértékelés valósult meg. 
 

 Megtörtént a pedagógiai asszisztens, és a dajkák ellenőrzése is. A látogatások során 
megfelelő kommunikációt és együttműködést tapasztaltam minden érintett részéről. 

 
 Dokumentum ellenőrzés (felvételi, és mulasztási napló, csoport napló) több alkalommal 

történt, mely jó eredménnyel zárult. 
 

 Fejlődési napló ellenőrzés minden csoportban egy alkalommal történt. A gyermekek 
fejlődését nyomon követő dokumentumok vezetése, alapos, szakmailag igényes és korrekt.  

 
 A gyermeki produktumok ellenőrzése folyamatosan történt minden csoportban, az 

eredmény kiemelkedő. A nevelőtestület igényes, szakmailag új ismertekre nyitott, 
folyamatosan keresi a megújuló módszereket és technikai megoldásokat.  

 
 Az intézmény belső ellenőrzése az Éves Munkatervnek megfelelően valósult meg. 

 
 A látogatások módszerei a csoportokban: spontán megfigyelés  váratlan időpontokban, 

tervezett látogatások, dokumentum ellenőrzések, személyes megbeszélések. Az 
ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a Pedagógiai program, az Éves Munkaterv, a 

tervezett kezdeményezések, foglalkozások és témahetek mennyire vannak összhangban a 
működő gyakorlattal. 

 
 

 Az óvodapedagógusok mellett a pedagógiai asszisztens, a dajkák, és az intézmény titkára is 
nagyon sokat tett azért, hogy a nevelőmunka zökkenőmentes és zavartalan legyen. 

 

Értékelés 
 

Az intézményi önértékelési rendszer működését a munkaközösség vezető és az intézményvezető 

irányítja, az önértékelési folyamatban az óvodapedagógus kollégák is részt vesznek. 

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. 

A belső szabályozások egyértelművé teszik, és megfelelő mederbe terelik intézményi 

folyamatainkat. 
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Az óvodában folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 

megismerésére évek óta jól bevált gyakorlati rendszer működik. A gyermeki teljesítményeket 

folyamatosan követjük, dokumentáljuk, elemezzük, az előző évek értékelési eredményeit 

megbeszéljük, rendszeresen fejlesztési terveket készítünk.  

Több mérési rendszer áll rendelkezésünkre, melyet szükség szerint alkalmazunk. Óvodánkban 5 f ő 

rendelkezik DIFER mérési tanúsítvánnyal és két óvónő Sindellar-Zsoldos terápiás és mérési 

végzettséggel. Ebben a nevelési évben egy kolléganő sikeresen államvizsgázott és Korai f ejlesztő 

szakvizsgát szerzett.  

  

A gyermekek eredményeiről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk. A bemenettel (óvodába 

kerülés) kezdődően rendszeresen megfigyeljük és elemezzük a gyermekek fejlődését. Sajnos 

minden nevelési évben tapasztaljuk, hogy bemenetkor néhány gyermek esetében az általános 

életkori sajátosságokat, jellemzőket figyelembe véve alacsony a kisgyermek szociális érettsége, 

viselkedéskultúrája, neveltségi szintje, finommotorikus – képessége, beszédkészsége. Fontos 

kiemelni, hogy több a beszédhibás gyermek, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az any anyelvi 

nevelésre. Néhányan részképességek lemaradásával küzdenek.  

Kiváló kapcsolatban vagyunk a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézmény 

munkatársaival, illetve a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati 

Tagintézményével, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató 

Intézettel, ezen belül a Nevelési Tanácsadó szakembereivel. Rendszeres segítséget kapunk az 

intézményi és a családi nevelés során felmerülő gyógypedagógiai, pszichológiai problémák 

eredményes megoldásához. 

 

Személyiség- és közösségfejlesztés 
 
 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek 

fejlesztésére. Az intézmény hagyományos közösségi programjai közül a járvány miatt sajnos sok 

tervezett esemény elmaradt. A szülők az előző évek során jól működő közösségfejlesztő 

tevékenységekbe ebben a nevelési évben csak néhány alkalommal tudtak bekapcsolódni.  

 

Óvodánk egyik legfontosabb feladata a nevelés során a személyiség- és közösségfejlesztés. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi közösségünket, mindenkori nevelési céljaink: a 

gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének figyelembevétele. 

Mindez természetesen csak szeretetteljes, nyugodt légkörben valósítható meg. 

 

Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű gyermekek esetében. Minden pedagógus és óvodai 

dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való 

segítése.  
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Fontos a családias légkör és befogadás az óvodai élet megkezdésével, új környezetbe kerülő 

gyermekek számára is, hiszen eddig ismeretlen közösségi életbe kell beilleszkedniük. 

 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő  tevékenységek 

gyakorlása. Ezért az óvodai életet olyanná szerveztük, amely segíti a gyermekek  pozitív 

tulajdonságainak, pl. együttérzés, segítőkészség, figyelmesség, kitartás, önfegyelem, feladattudat, 

szabálytudat fejlődését. 

A gyermekek különböző szociokulturális alappal és háttérrel érkeznek, mely a gyermekek érzelmi 

állapotát is nagymértékben befolyásolja. Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi gyermekvédelmi 

rendszer munkatársaival. Ennek is köszönhető, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

mindegyikénél rendelkezünk megfelelő információkkal, melyek jelentősen segítik a nevelő és 

fejlesztő munkánkat. 

 Segítséget jelent a családoknak, az ingyenessé vált az óvodai étkezés, a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása alapján. Mindenki térítésmentesen 

veheti igénybe az étkezést a gyermekének, aki nyilatkozik, hogy: 

 

- gyermekvédelmi kedvezményben részesül, (HH 13 fő) 
 

- 3 vagy több gyermeket nevel, (22 fő) 
 

- tartós beteg (3 fő) 
 

- családjában tartósan beteg gyermek van (1 fő) 
 

- jövedelem alapján ingyenesen étkező (50 fő). 
 

Stratégiai és operatív terveinkben szereplő közösségfejlesztési feladatainkat a COVID-19 járvány 

miatti ügyelet kezdetéig a lehetőségekhez mérten valósítottuk meg. A vírus megjelenése előtti 

időszakban jól követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös 

tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

A gyermek-gyermek, gyermek-óvónők, gyermek-dajkák, gyermek-pedagógiai asszisztens közötti 

kapcsolatok jól alakultak.  

 

Fontos feladatunknak tartjuk a hagyományok, az évek során kialakított jó gyakorlat és  szokások 

ápolását, értékeink megőrzését, továbbadását. Arra törekszünk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki 

az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségekben, mint belső tartalmukban. Minden ünnepet egy 

hosszabb előkészítés vezet be, amely lehetőséget biztosít az érzelmi átélésre és gazdagon mo tivált 

tevékenységekre. 
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A gyermeki tevékenységek tudatos tervezése 
 

Óvodánkat támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi. Az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben 

szerepel, a beszámolókból követhető. 

 A tevékenységeket folyamatosan áthatja az ismeretszerzés. Ez a nap folyamán adódó 

helyzetekben, a természetes és a bennünket körülvevő környezetben, kirándulásokon, az általunk 

kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretben valósul meg. Így érhetjük el, hogy minden 

óvodásunkban – akár kiemelkedően tehetséges, átlagos, vagy fontolva haladó – kialakuljanak azok 

a képességek, amelyek alapján örömet jelent a későbbi tanulás és önfejlesztés. 

Nem felzárkóztatás a célunk, hanem az adott állapot megismerése annak érdekében, hogy saját 

képességei szerint és saját tempójával haladva minél magasabb szintre jusson el a gyermek. 

Fejlődés nyomon követő naplónk egy nagyon aprólékos, kidolgozott személyiség nyomon követést 

tartalmaz. Naponta konzultálunk a gyermekek fejlesztésével, fejlettségi szintjével kapcsolatban. 

A tanulásnak és az értelmi fejlesztésnek az alapja a gyermeki kíváncsiság, melyet 

tevékenységekben gyakorolva újabb és újabb tapasztalatokat, élményeket, ismereteket gyűjtve 

felhasználhatunk a gyermeki képességek fejlesztésére. A hatékonyságot egyértelműen 

meghatározza óvodásaink motiváltsága, a belső késztetés. 

A hátrányok kompenzálása mellett fontos feladatunk a tehetséggondozás, a tehetség-ígéretek 

felkutatása, fejlesztése. 

Szolgáltatásaink 

Alanyi jogon járó szolgáltatás 

logopédia 17 fő 

             iskolaelőkészítő foglalkozás 7 fő 

gyógypedagógia 1 fő 

mozgásfejlesztés 10 fő 

hittan 30 fő 

                  tehetséggondozás  minden tehetségígéret 

 
Az egészséges életmódra nevelés már több éven átívelő folyamat. Minden év elején 

megfogalmazzuk, hogy az egészségmegóvás mely területeit kívánjuk feldolgozni.  A jelenlegi 

helyzetben kiemeleten fontossá vált ez a terület. 

A mindennapi tevékenységekbe beépül környezetünk rendjének megóvása, egészségünk védelme.  

Gyermekeink játékos tevékenységeikkel tovább mélyíthetik az egészséges életmódról, szűkebb-

tágabb környezetünk megóvásáról, tisztán tartásáról szerzett ismereteiket. 
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Eredmények 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség minden tagja hozzájárul. 

Óvodánk Pedagógiai programjának egyik prioritása a nevelés eredményessége. Célunk, hogy  

nevelőmunkánk eredményeként a gyerekek testileg, lelkileg egészségesek, kiegyensúlyozottak 

legyenek. Váljanak érdeklődővé, nyitottá az új ismeretek befogadására, érzelmileg gazdaggá és 

empatikussá. Alakuljanak ki és rögzüljenek az egészséges életmód szokásai, valamint azok a 

képességek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra.  

Hatékony és eredményes nevelő munka csak a teljes alkalmazotti közösség tagjainak aktív  

együttműködésével jöhet létre. A gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése csak  nyugodt, 

kiegyensúlyozott, támogató, segítő, szerető, higiénikus környezetben lehetséges. Szeretném, ha a 

dajkák továbbra is tevékeny partnerek lennének a nevelő munkánkban, elmaradhatatlan résztvevői 

a csoportok napi életének, mindennapjainknak. Bízom benne, hogy a következő nevelési évben is 

elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, a szerint dolgoznak. 

Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. 

 

Ebben az évben is a szülői igények és a Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében az előző évekhez 

hasonlóan biztosítottuk a 2,5 éves gyermekek fogadását, mivel a szülő a GYES letelte előtt 

munkába kívánt állni. Az ilyen korú gyerekek az életkorukból adódóan nehezebben tanulják meg a 

közösségi együttélés szabályait, több személyes kapcsolatot igényelnek az óvónők, dajkák , a 

pedagógiai asszisztens részéről. Köszönöm minden kollégámnak, hogy szeretettel és mérhetetlen 

türelemmel segítették a picik beszoktatását és maradéktalan ellátását, gondozását, nevelését.  

 

Beisko lázási adatok 

Tanköteles gyermekek száma: 35 fő 

Iskolai tanulmányait megkezdi: 24 fő 

 

Az iskolaérettség állapotáról az óvodapedagógusok a gyermek egyéni megfigyelései, valamint a 

Fejlődést nyomon követő dokumentáció, és a gyermek egyéb megnyilvánulásai alapján az adott 

nevelési év március végéig véleményt alakítanak ki. Minden óvodapedagógus kötelessége, hogy  

folyamatosan nyomon kövesse a rá bízott gyermek fejlődését, arról tájékoztassa a szülőket és 

indokolt esetben kezdeményezze a szakszolgálat igénybevételét. 

 

Az óvodában maradás okai nagyon különbözőek. Az intézményben további egy évet töltő 

tanköteles korú gyermekek (11 fő) a Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján marad az 

óvodában. A további óvodai fejlesztés okai: szociális éretlenség, figyelemkoncentráció nehézsége, 

kudarctűrő képesség kialakulatlansága, nehezebb beszédmegértés, beszédhiba, mozgás koordináció 

gyengesége, érzelmi labilitás. 
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 
 

A szakmai munkaközösségnek minden óvónő tagja. Önálló munkaterv szerint dolgozunk, ami 

összhangban áll az intézmény céljaival. 

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

 A Belső Önértékelési Csoport 8 fővel végzi tevékenységét. A munkafolyamatok koordinálá sa a 

munkaközösség vezető feladata.  

 A következő nevelési évben is folytatjuk a belső ellenőrzést. Ebben a nevelési évben két 

munkatársunk került be az Oktatási Hivatal minősítési eljárásának folyamatába. 

Összehangolt nevelőmunka érdekében fontosnak tartom a kapcsolattartás hagyományos és 

korszerű formáit, a naprakész információ átadást és a kommunikációt valamennyi partnerrel. 

 

Kollégáimra jellemző a gyermekszeretet, az innovációs készség, valamint az óvodakép közös 

értékeinek megőrzése. A szakmai elvárásoknak legjobb tudásuk szerint igyekszünk eleget tenni.  

Nevelőtestületünk minden tagját folyamatos önképzés jellemzi, érdeklődnek az óvodai nevelést 

érintő szakmai innovációk, új módszerek, jó gyakorlatok iránt, és ezeket képesek beépíteni 

mindennapi munkájukba. Az új ismereteket megbeszéljük, átadjuk egymásnak.   

 

Az intézmény külső kapcsolatai 
 
 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.  

Az intézmény lehetőség szerint részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

Legfontosabb partnereinkkel, a gyerekekkel és a szülőkkel a megváltozott körülmények ellenére is 

jó a kapcsolatunk. 

A gyerekek napjuk jelentős részét (átlag 8 órát, de van aki több mint napi 10 órát) tölt 

intézményünkben. Mivel ilyen magas óraszámban tartózkodnak a gyerekek az óvodában még 

fokozottabb hangsúlyt kap a nevelés. 

 
Szülőkkel való együttműködés formái: 
 
 

A járvány előtt a napi kapcsolattartáson túl a következő alkalmak során volt lehetőségünk a 

szülőkkel találkozni: 

 

Óvodai beiratkozás, beszoktatás, szülői értekezletek évi 2-3 alkalommal, SZMK értekezletek, 

városi szüreti program, nyílt napok szervezése, Ádventi készülődés, néptáncos rendezvények, 

fogadóórák, közös munka-, játszó- és teadélutánok, közös kirándulások, anyák napja, ovigála, 
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évzáró ünnepség, ballagás, gyermeknap. Jelenleg ezeknek a közös alkalmaknak a száma 

nagymértékben csökkent. Időszakonként leginkább online formában tartjuk napi szinten a 

kapcsolatot a szülőkkel. 
 
 

Rétság Város Önkormányzata 
 
 Kapcsolatunk a törvényes kereteket betartó, egymás munkáját kölcsönösen támogató . A folyó 

ügyekben egymás kölcsönös informálása mindkét fél érdeke (jelentések, beszámolók).  

 

Általános Iskola 
 

Az iskola vezetésével és nevelő testületével korrekt szakmai kapcsolatot tartunk fenn. Fontosnak 

tartjuk, hogy az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes legyen a gyermekek számára : Ebben a 

nevelési évben közös szülői értekezletünket online formában tartottuk meg, melyen a családok 

tájékoztatást kaptak az iskolára készülődés folyamatáról, az elvárásokról, valamint a szülők 

feltehették kérdéseiket. A nagycsoportosok iskolakóstoló” látogatásai sajnos a vírus miatt nem 

kerültek megtartásra. 

 A nagycsoportosok nyílt napja, melyen a szülőkön kívül a tanító nénik is meg szokták látogatni a 

leendő elsősöket a fent említett ok miatt szintén elmaradt. 

 

Családsegítő Központ 

A gyermekvédelmi munka segítése érdekében rendszeresen megbeszéléseken, esetkonferenciákon 

veszünk részt az óvoda gyermekvédelmi felelősével együtt. 

Szükség esetén jelzőlap küldése, segítségkérés a HH és HHH-s családok ügyeinek intézésében. 

 A Családsegítő Központ munkatársai rendszeresen ellátogatnak óvodánkba, korrekt 

kommunikáció, adategyeztetés, egymás munkájának segítése, kölcsönös tisztelet jellemzi a 

kapcsolatunkat. 
 

 

Pedagógiai Szakszolgálat 
 

Iskolai felkészültség megállapítása a nagycsoportos óvodások köréből . A szakszolgálat korai 

fejlesztője hetente Iskola előkészítő foglalkozásokat tart az óvodában a felmért nagycsoportos 

gyermekek számára. 

Tanulási zavar megállapítása. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek szakvéleményének elkészítése . BTMN gyermekek vizsgálata, 

szakvélemények elkészítése. Rendszeres kontroll vizsgálatok. Logopédiai szűrések 

korosztályonként. Szülői kérdőívek kiadása, értékelése. 

Rendszeres logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, gyógytestnevelési ellátás biztosítása 

óvodánkban. 
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Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 

Egészségügyi Központ (védőnői, gyermekorvosi vizsgálat, alkalmazotti egészségügyi 

felülvizsgálat). 

Az óvodai védőnői munka ebben az évben is a területi védőnői ellátást szabályozó 49/2004. 

(V.21.) ESzCsM rendelet előírásai szerint történt. 

Védőnői szűrővizsgálatok már nem történnek az óvodában (51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 

szerint). A szűréseket a védőnők a tanácsadóban végzik 3, 4, 5, 6, 7 éves életkorban, a szülő 

jelenlétében, így óvodai munkájuk szinte csak a rendszeres tisztasági vizsgálatokra korlátozódik. 

Ezen vizsgálatokat negyedévente, illetve óvónői jelzésre történt rendkívüli vizsgálatok során 

végzik el. A vizsgálatok során tetűt, serkét, rühatkát nem észleltek.  
 
 

A pedagógiai munka feltételei 
 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes 

terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a 

nevelőmunka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.  Minden kollégám törekszik egy 

egységes, jó közösség kialakítására. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, pedagógiai 

megújulásra törekvő pedagógusokból áll. Alapvető feladatunk a ránk bízott gyermekek nevelése, 

testi épségük óvása, erkölcsi védelme, a gyermek személyiségének komplex fejlesztése, 

képességeinek kibontakoztatása. Az óvodai élet sokrétűen összetett tevékenységi formáit 

alkalmazva naponta változatosan és színesen segítjük a gyermekek játékát és tanulási 

tevékenységét. A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan 

otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek  jól érzik magukat és mindenekfelett álló 

érdekük érvényesül. 

 Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a megfelelő feltételekkel. Valamennyi 

dolgozó rendelkezik az előírt iskolai végzettséggel. 

A pedagógiai munka megszervezése és a feladatok elosztása figyelmet és szakértelmet igényel, 

ezért az egyenletes munkaterhelésre nagy hangsúlyt fektettünk. 

Óvodánk rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése az intézményi szükségletek 

és az egyéni életpálya figyelembevételével történt.  

Felkészültünk a pedagógiai munka irányításának és ellenőrzésének feladataira. 

A pedagógus-előmeneteli rendszer kereti között, ebben a nevelési évben hárman teljesítettük 

sikeresen a minősítési eljárást. 

Óvodánk dolgozóira, minden kollégámra jellemző a segítőkészség és az egymást tisztelő 

magatartás. Ismerjük egymás értékeit, elfogadjuk, hogy más-más tulajdonságokkal és 

képességekkel rendelkezünk. Szakmai érdeklődésünket, felkészültségünket egyéni igényeink 

alapján, a gyermekek mélyebb megismerése és sokoldalúbb fejlődése érdekében fejlesztjük.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400049.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400049.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400049.ESC
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Létszámadatok  
   

2020. októberi statisztika alapján: 108 fő 

2021. június 30.-i létszám alapján 109 fő 

  
Létszámadatok megoszlása csoportok szerint 

 

Csoport 2020. október 1. 2021. május 31. 
 

     

Napocska (Nagycsoport)  28 fő 28 fő 
 

     

    Katica (Nagy-Középső csoport) 26 fő 27 fő 
 

     

    Micim ackó (Kiscsoport) 24 fő 25 fő 
 

     

    Méhecske (Középső csoport) 30 fő 29 fő 
 

     
   

Összesen 108 fő 109 fő 
 

      
 
 

Beiratkozási adatok a következő nevelési évre  
 

Felvételt kérők száma 26 fő. 

 

2022 szeptemberétől az iskolát kezdő Napocska nagycsoport helyén kiscsoportot indítunk . A 

beköltöző családok gyermekei életkoruk szerint kerülnek a különböző csoportokba.  A csoportok 

elosztásánál továbbra is meghatározó szempont, hogy az életkorban közel álló gyermekek 

alkossanak egy közösséget, illetve, hogy megközelítőleg azonos létszámú csoportok kerüljenek 

kialakításra, a lehetőségekhez mérten figyelembe véve a szülők kéréseit, igényeit is. 

 

 

Tárgyi feltételek 
 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, kéréseit jelzi a fenntartó felé. Az intézmény saját maga is megpróbálja megteremteni a 

szükséges feltételeket, amelyek az intézmény pedagógiai céljait szolgálják. 

 

Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítani tudja 

számunkra. A költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi kerettel a 2020/2021 év első félévében a 

tervezettek szerint gazdálkodtunk. Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a 

legszükségesebb infrastruktúrával. 

 

Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat . Alapítványunk 

támogatásán keresztül is minden évben lehetőségünk nyílik újabb fejlesztő eszközök vásárlására. 
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Csoportszobáink és az óvoda belső tere otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik 

Pedagógiai Programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, az óvodai csoport  

attitűdjét.  

A minket körülvevő tárgyi világ befolyásolhatja mindennapjaink komfort érzetét. Éppen ezé rt 

minden dolgozó, az adott lehetőségeken belül igyekezett a környezet szebbé, esztétikusabbá tétele 

érdekében mindent megtenni. Az ünnepi eseményeket, az évszakok változásait, egész évben 

megfelelő dekorációval tettük hangulatosabbá. A bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a 

játékok életkor- és típusok szerinti összetétele optimális, szabad polcokon található, minden 

korcsoportban elérhető a gyerekek számára. Játékkészletünk hozzájárul a gyermekek sokoldalú 

fejlesztéséhez, változatos játéktevékenységek kialakításához. 

Az eszközellátottság megfelel a szakmai eszközök részletes listájában előírtaknak. 

Meglévő IKT eszközeink jól kihasználtak.  

 

A játszóudvarunkat a gondosan összeválogatott, a gyermekek mozgáskedvét felkeltő és mozgásukat 

– ezáltal fejlődésüket – sokrétűen előmozdító játékok teszik teljessé. A játékok a baleset és 

környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve készültek, tanúsítvánnyal rendelkeznek. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy ebben a nevelési évben az önkormányzat és a képviselő testület 

támogatásának köszönhetően, teljesült egy régi álmunk, óvodánkban a nyár folyamán  felszerelésre 

kerül egy fészekhinta.   

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a karbantartási 

feladatok folyamatosak. A nyár folyamán, az előzetes egyeztetések szerint lezajlik  majd az óvoda 

udvarán az öreg és veszélyes fák száraz ágainak eltávolítása, illetve kivágása.  
 

 

Szervezeti feltételek 
 

A munkatársak kötelezettségei, felelősségei, illetve hatáskörük meghatározása az SZMSZ-ben 

egyértelműen megfogalmazódott. Továbbá a munkaköri leírásokban kibővítetten határoztuk meg a 

munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét, melyek évenkénti áttekintése, aktualizálása, 

megbeszélése és hitelesítése minden szeptemberben megtörténik. 

Ez adja a munka értékelésének és ellenőrzésének alapját is. A munkaköri leírások  aktualizálása, 

teljes körű megújítása nevelési év elején megtörtént. A következő nevelési év elején ismét 

felülvizsgáljuk és szükség szerint módosítjuk tartalmukat, az újabb elvárásoknak és 

tapasztalatoknak megfelelően. 

Mindannyian elfogadjuk az élethosszig való tanulás elvét, a hétévenkénti megújulás 

szükségességét, módszertani hasznát. 

A csoportos és egyéni tanulás lehetőségének tervét az ötéves továbbképzési és az éves 

beiskolázási terv figyelembevétele mellett igyekszem biztosítani, támogatni és megszervezni.  
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A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés 

 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. 

 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az  

intézmény sajátos nevelési-tanulási feladatait, céljait. 

 

Nevelőmunkánk során a magyar köznevelési rendszer irányelveinek, a fenntartó , valamint a szülők 

elvárásainak kívánunk megfelelni. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ONAP) 

összhangban van az óvodánkban folyó nevelőmunkánk tapasztalatai szerint megalkotott Pedagógiai 

programunkkal (PP). 

 

A célok hatékony megvalósítására törekszünk. Ez a törekvés dokumentumainkban nyomon 

követhető. Óvodásainkat olyan optimális fejlettségi szintre törekszünk eljuttatni, hogy jó eséllyel 

kezdhessék meg az iskolai tanulást. Olyan gyerekek nevelése a célunk, akik képesek másokért is 

tenni, szeretetet adni. Érezzék a család, az óvoda, az őket körülvevő természet fontosságát, 

szeretetét, tudjanak az élet elvárásainak megfelelni. Az esélyegyenlőség biztosítása érd ekében a 

szociálisan hátrányos és a kiemelkedő tehetségű gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítjük. 

Napi munkánk során igyekszünk sokféle színes programot szervezni, ezáltal élménygazdag fejlődési 

lehetőséget biztosítunk minden kisgyermekünk számára . 

 

 

 

Rétság, 2021. június 30. 

 Vinczéné Szunyogh Judit 

 óvodavezető 
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" Az én házam az én váram! " 

 

Munkaközösség 

 

2020/21-es tanév végi beszámoló 
 

Ezt a tanévet is mint az előzőt, a Covid vírus okozta rendkívüli helyzet határozta meg. 
Minden területen változások és új helyzetek adódtak, ezekhez kellett alkalmazkodni, és az óvoda 
életét úgy megszervezni, hogy a feladatainknak maradéktalanul eleget tudjunk tenni. Szerencsére a 
kollektíva maximálisan alkalmazkodóképes, így a váratlan és nem tervezett feladatokat is meg 

tudtuk oldani. A dolgozók nagyfokú rugalmasságról, empátiáról tettek tanúbizonyságot. Igazi 
közösségként dolgoztunk, segítve egymás munkáját. 
 
A szeptemberben elfogadott munkaterv alapján 6 feladatot terveztünk, az alábbiakban részletesen 

kifejtem ezek megvalósulását. 
 
Feladataink: 

• COVID-19 járványra vonatkozó eljárásrendek kidolgozása 

• Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása az óvodán belül 

• Tudásmegosztás a kollégák között 

• Csapatépítés 

• BECS működtetése 

• E-napló bevezetése 

 
1 . COVID-19 járványra vonatkozó eljárásrendek kidolgozása: 

Az óvodák részére kiadott intézkedési terv alapján a saját intézményünkre eljárásokat dolgoztunk ki 
a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Ez magában foglalja a beléptetés rendszerét: hőmérőzés, 
kézfertőtlenítés, ágyneműk otthoni tisztítása, a gyerekek személyes tárgyainak gyakori mosása, 

fertőtlenítése. A kidolgozott protokollt mindenkivel betartattuk: szülő, gyermek, dolgozó. Több 
érintésmentes hőmérőt sikerült beszerezni. A fertőtlenítéshez szükséges folyadékokat egyéb 
eszközöket minden hónapban Salgótarjánból kellett elhozni. A szülőktől minden hónapban 
papírtörlőt kérünk, ezt használtuk június közepéig a mosdókban a textilek helyett. 

Kialakítottunk egy az egész óvoda területét magában foglaló fertőtlenítési, higiéniai protokollt, 
amelyet a dajkák / akik a takarítást végzik / betartottak egész évben. Ez az új, modern 
felületfertőtlenítő szerek megjelenésével alapos tisztítást tesz hehetővé, ezzel biztosítva a 
fertőzésmentes környezetet a gyermekek és dolgozók számára. 

 Nevelési év elején a Micimackó kiscsoportban új beszoktatási tervet készítettek az óvónők, hiszen a 
megszokott formában nem tudták lebonyolítani ezt a folyamatot. A folyamatot az is bef olyásolta, 
hogy a vizes blokkok felújítása miatt a kicsiket 09.07.-től tudtuk fogadni. A szülők nagyon 
rugalmasan és megértően vették tudomásul a helyzetet. Ennek elfogadtatása csak az egyéni érdekek 

figyelembe vételével volt megvalósítható. Az évben folyamatos volt ez a tevékenység, a szülőkkel 
egyéni megbeszélések során alakították ki az óvónők az óvodához szoktatás szabályait, lehetőségeit.  
Mára már egy nagyon jól működő, kedves kiscsoport van a Micimackóban. 
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2. Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az óvodában: 

A városban megvalósuló szelektív hulladékgyűjtéshez mi is kapcsolódtunk ebben az évben. Több 
okunk is volt erre: környezettudetos magatartást várunk el dolgozóinktól.  
A portfólió írása közben ez egy fontos kompetencia, amelyet minden foglalkozás, tevékenység során 

meg kell jeleníteni valamilyan formában. Tehát a gyermekekkel is el kell fogadtatni, és végezni a 
mindennapokban. Ezért sokat beszélgetünk és tevőlegesen gyakoroljuk a módszert változatos 
formában. Ellátogattunk az üveggyűjtő konténerhez, tudják melyik zsákba kell tenni a szelektív, és 
melyikbe a zöldhulladékot. Személy szerint nagyon fontosnak tartom ezek alkalmazását a 

környezetünk védelmében. Sikerül szelektíven gyűjtetni a hulladékot a munkatársakkal, és a dajkák 
mindig csütörtökön kirakják a teli zsákot, behozzák az üreset. Kialakult a helye, remélem nyáron és 
a jövő évben ez zökkenőmentesebben fog működni! 
 

3. Tudásmegosztás: 

 

Közel egy éve már, hogy nem tudtunk személyesen jelen lenni a továbbképzéseken, a rendkívüli 
intézkedések miatt. Számomra az utolsó jelenléti megbeszélés a portfólióra felkészítő megbeszé lés 

volt Balassagyarmaton 2020. augusztusában. Sajnos az év folyamán csak online formában tudtunk új 
ismereteket szerezni, ezt viszont nem hagytuk ki, hiszen mindig tanultunk valami újat, ismereteinket 
bővítjük, hogy még több tapasztalatot adhassunk át a gyerekeknek. Kollégáink több érdekes előadást 
is meghallgattak, amelyekből ötleteket merítettek a gyerekek még jobb fejlesztéséhez. Utoljára a 

salgótarjáni Tavaszi pedagógiai online rendezvényeken vettünk részt, ahol minden óvónő több 
színvonalas előadást is meghallgatott. Ezekről egymást tájékoztattuk, elmeséltük az érdekesnek talált 
ötleteket, eljárásokat. A betegségek és hiányzások miatt többen összeülni nem tudtunk, de az 
udvaron átadtuk egymásnak az élményeinket. Ebben a hónapban öt kolléganő már személyesen 

vehetett részt egy két napos továbbképzésen, melynek első napja a mozgásfejlesztés megújult 
gyakorlati megvalósításának lehetőségeit ismertette meg a résztvevőkkel, a második nap pedig az 
anyanyelvi nevelés mindennapi korszerű alkalmazását segíti. 
Segítő, támogató attitüddel fordultunk a fiatal kollégák felé, segítettük munkájukat, bíztattuk őket, és 

elismertük, ha újító ötleteikkel színesítették az óvoda életét. 
Szemléltető eszközeinket igyekeztünk megújítani, a lamináló gépet rendszeresen használjuk, és 
egymás között cserélgetjük a képeket.  

 

4. BECS működtetése: 

 

2020 tavaszán 5 kolléga jelentkezett valamilyen formájú minősítésre. A portfólióját 3 kolléga töltötte 
fel november végén. 
A feltöltött portfóliókat elfogadták, és az OH tavaszi meghirdetett időpontjain 3 kolléga tett sikeres 
vizsgát: online formában bonyolította le az OH: 

 
2020.02.05. Vinczéné Szunyogh Judit Mesterpedagógus fokozatba, 
2020.03.04. Geletei Lívia Ped 2 fokozatba, 
2020.05.04. Dénes-Miczki Zsanett Ped 1 fokozatba léptek. 

Nagy munka áll mögöttük, gratulálunk nekik! 
 
2021. tavaszán újra lehetőség nyílt a jelentkezésre, amelyet ki is használtak kollégáink: 
Ped 2 fokozat elérését tűzte ki: 

- Vargáné Gyöngyössy Judit 
- Ivanicsné Bízik Beáta 
Jó munkát kívánunk nekik és sok kitartást! 
Tanfelügyeleti látogatások a rendkívüli helyzetben elmaradtak. Az önértékeléseket folyamatosan 

végezzük az idei tanévben is. 
 

5. Csapatépítés: 

 

„Hiszek benne, hogy az önálló munka is legfőképpen egy jó csapatban teljesedhet ki, tehát 

elengedhetetlen egy kellően biztató, egymást támogató és mégis ösztönzően kritikus, ugyanakkor 
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előremutató és kreatív közeg.” 

Istenes Zoltán 

Sajnos ez az a terület, amelyet nem tudtunk megvalósítani. A rendkívüli intézkedések nem tették 

lehetővé a szabad gyülekezést.  

Ugyanakkor, a minősítések alkalmával éreztük a kollégák erejét, szurkoltak egymásnak, és őszinte 

örömmel örültek a társak sikereinek.  

A váratlan helyzetek megoldásakor is egységként léptünk fel, ezzel biztosítottuk az óvoda jó 

működőképességét. 

 

6. E-napló bevezetése: 

 

A hatékonyabb óvodai adminisztráció céljából vásárolunk szerkeszthető óvodai naplót,az óvónők 
IKT kompetenciájának fejlesztése is célunk ennek alkalmazásával. 
A tanfelügyelet ill. minősítés során egyszerűbb az óvodai dokumentáció bemutatása ezzel a 
programmal a szakértők felé. 

Sajnos a programot nem tudtuk átnézni, mielőtt megrendeltük, és utólag kiderült, hogy sok 
felesleges dolgot-oldalt tartalmaz. Vannak viszont hiányzó elemek, amit majd kinyomtatva kell 
mellékelni. Egy csoport alkalmazta, de a tapasztalatok nem pozitívak. Visszatérünk a nyomtatott, 
lefűzött óvodai naplóhoz. 

A kapott laptop viszont nagyon is ki volt használva, hiszen azon keresztül töltöttük fel az anyagokat 
a csoport Facebook oldalára, videókat néztünk a gyerekekkel, zenét hallgattunk vele, és a 
szemléltetésben is sokszor alkalmaztuk. Alvásidőben az óvónőnek nem kellett elhagyni a csoportot, 
ott helyben az új laptopon tudtuk az adminisztrációt elvégezni, ez nagy segítség nekünk. 

A tapasztalatoknak megfelelően az lenne a praktikus, ha minden csoportban lenne egy laptot, sok 
esetben segítené a munkánkat. 
 

• Elvégzett feladatok a karantén alatt, és az év folyamán: 

• kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval 

• augusztus végén és szeptember elején a Műv.ház-ban az óvodai élet megszervezése 

• beiratkozás online: óvodai, iskolai 

• jelentési kötelezettség a KIR felé minden nap  

• kötelező étkeztetés biztosításának koordinálása  

• pedagógusok jelentkeztetése az OH felületén 

• munkatársi értekezlet 

• folyamatos ügyelet biztosítása / Március 05 – Április 19 között/ 

• az óvónők naponta töltöttek fel fejlesztési anyagokat a csoportok online felületére a 
karantén alatt 

• foglakozási eszközök, dekoráció, ajándéktárgyak, meseillusztráció készítése 

• eszközök rendszerezése a vizesblokkok felújítása után 

• tornaterem kitakarítása, fertőtlenítése 

• az óvoda külső, belső fertőtlenítése több alkalommal 

• udvari játékok festése 

• udvari játékok tisztítása 

Óvodavezető                                                                             Munkaközösség vezető 

Rétság, 2021.06. 30. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Istenes_Zoltan
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Tájékoztatás éves ellenőrzési jelentés a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzéséről 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. június 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Belső ellenőrünk megküldte az éves jelentését. 
 
Röviden összefoglalva: súlyos hibát nem talált a belső ellenőrzés. 
A Polgármesteri Hivatal feladatkörére vonatkozóan az alábbi intézkedések történtek: 

- az új Pénzkezelési szabályzat elkészítésére, az értékcsökkenési leírási kulcsok felülvizsgálatára 
még nem került sor. Kidolgozása folyamatban van, azonban a napi feladatok, nehezített mun-
kaviszonyok mellett még nem került teljes mértékben lezárásra.  

- a teljesítésigazolások valamennyi eredeti számlán feltüntetésre kerülnek. Így jelenleg egy banki 
átutalásos számla 6 + 2 (banktermináli) aláírással, egy pénztári számla 6 +2 (pénztáros és 
pénztárellenőri) aláírással van ellátva. 

- a leltározás és selejtezés 2020. december 31-i állapot szerint 2021. év elején megtörtént 
- A Cigány nemzetiségi önkormányzat megszűnt. 
- az óvodavezető részére utasítás került kiadása, mely szerint a munkaügyi jogszabályok szerint 

lehet csak szabadságot kivenni 
- a költségvetésben lévő szabad előirányzatok közül a zárolhatók zárolásra kerültek. Pályázati 

forrásból megvalósult beruházások esetében nem indokolt a zárolás. Intézmények esetében elő 
szokott fordulni november-december hónapokban a szabad előirányzatok felhasználása, ezért 
zárolásnak értelmét nem látjuk, 

- a költségvetés több körös ellenőrzésen megy keresztül. Eleve a kiadott tételes költségvetések 
négy oszlopos összesítéssel történnek, majd ezt követi a segédtáblás kigyűjtés, meg a lezárás 
nélküli ASP programos ellenőrzés következik. Véleményünk szerint a kézi analitika lényegesen 
több hibalehetőséget rejt, mind az alkalmazott módszerünk.  

- az óvodai normatívák igénylési ütemét magasabb szintű jogszabályok határozzák meg, helyi 
szabályozás véleményünk szerint nem szükséges. 

- az óvodai SZMSZ elfogadásához részletes előterjesztést kérünk, mivel egyetlen képviselőtől 
sem várható el, hogy 2 x 70-80 oldalas dokumentumot hasonlítson össze. Ez az elvárás vala-
mennyi intézményre nézve kötelező. 

 
Összességében a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kivételével jelentősé hibát a belső ellenőrzés 
nem talált. 
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Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az éves ellenőrzési  jelen‐
tés a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos  
       jegyző 
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Éves ellenőrzési jelentés 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat 
 
 

2020. évben  
elvégzett belső ellenőrzésről 
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Tartalomjegyzék 

Vezetői összefoglaló 
 
I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 

 I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések  

         összesítése 
 I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi  

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság 
gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

 
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

I/2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
I/2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális  
         függetlenségének biztosítása 
I/2.c) Összeférhetetlenségi esetek 
I/2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
I/2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
I/2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
I/2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
  

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 
 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalok alapján 

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok 
 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 
III. Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 1. sz. melléklet Létszám és erőforrás 
 2. sz. melléklet Ellenőrzések 
 3. sz. melléklet Tevékenységek 
 4. sz. melléklet Intézkedések megvalósítása 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban Ötv.) 119.§(4) bekezdés szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján 
meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi 
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását.  
A jegyző köteles gondoskodni –a belső kontrollrendszeren belül –a belső ellenőrzés 
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  
A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt 
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §(1) bekezdése előírja: „A 
belsőellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének 
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést 
végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének 
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének 
küldi meg.” 
 
Rétság Város Önkormányzat vezetésének döntése alapján a 2020. évi belső ellenőrzési 
tevékenységének elvégzésére 2019. december 13-tól a Danubius Expert Audit Kft-t, mint 
külső szolgáltatókat (továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3) bekezdése szerint „Helyi önkormányzati 
költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést 
megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig”. Rétság Város Önkormányzat 
esetében ez most úgy érvényesül, hogy a Szolgáltató által kijelölt belső ellenőrzési vezető 
a jelentést megküldi a jegyzőnek. 
 
 
A belső ellenőrzés 2020. évi ellenőrzési terve az előző év kockázatelemzésén alapult. 
Kockázati tényezők súlyozását végezték el a vezetők és annak összesítése képezte a 
kiválasztást.  
A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban vannak az ellenőrzési 
programokkal, teljesítették az ellenőrzések kitűzött céljukat. 
Tartalmukat tekintve megfelelnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet 39. §-ában foglaltaknak. 
Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások alapján az Önkormányzati Hivatal 
vezetője által foganatosított intézkedések döntő hányadukban megvalósultak. 
 
2020. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az 
ellenőrzések, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási 
eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé. 

 
 



 

 4 / 14 

I  A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 
BEMUTATÁSA 

 
2020. évben az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzését az alábbi 
jogszabályok határozták meg: 

• államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

 
Jelen összefoglaló ellenőrzési jelentés Rétság Város Önkormányzata által szerződés 
keretében megbízott belső ellenőrök által 2020. évben lefolytatott hivatali belső 
ellenőrzésekre és azok tapasztalataira terjed ki. 
 
Rétság Város Önkormányzat vezetésének döntése alapján a 2020. évi belső ellenőrzési 
tevékenységének elvégzésére 2019. december 13-án a Danubius Expert Audit Kft-t, mint 
külső szolgáltatót (továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg, mely társaság az előző években 
is végezte ezt a tevékenységet Rétság Város Önkormányzatnál 
 
 
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége ebből eredően természetszerűleg biztosított 
volt. Feladatát a jegyzővel való egyeztetéssel, a megkötött szerződés keretei által 
meghatározottan látta el, a jogszabályok és a Pénzügyminisztérium útmutatói 
felhasználásával. 
 
Az ellenőrök független, objektív ellenőrzési tevékenységükkel segítették az 
Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony és eredményes működését. 
 
  

I/1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásának értékelése 
 
I/1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Rétság Város Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapult, a 
kockázati modell tényezőinek vezetők által való súlyozásával. 
A belső ellenőrzési terv módosítása során a jegyzővel való egyeztetés során kerültek 
meghatározásra az ellenőrzési feladatok, hogy a belső ellenőrzés segítse a szervezet 
működése szempontjából fontos célok elérését, a működés és a gazdálkodás 
szabályszerűségét, hatékonyságát és eredményességét.  
 
Az ellenőrzések a külső megbízott belső ellenőrök által 2020. évben lefolytatásra 
kerültek, elmaradt ellenőrzés nem volt.  
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2019. december 13-án Rétság Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 240/2019. 
(XII.13.) számú határozatában az alábbi ellenőrzési tervét fogadta el: 
1.) 2018. évi belső ellenőrzési vizsgálat javaslatainak utóellenőrzése az Önkormányzat 
pénzkezelési folyamataira 
2.) Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése 
3.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési- és feladatalapú támogatások 
elszámolásának ellenőrzése 
4.) Óvoda munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzése 
5.) Önkormányzat 2020. évi költségvetés készítésének ellenőrzése 
6.) Óvodai normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése 
 
Soron kívüli, célellenőrzés elrendelésére nem történt az év folyamán, így terven felüli 
ellenőrzés nem volt. 
 
 
A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban vannak az ellenőrzési 
programokkal, teljesítették a belső ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve megfelelnek a 
költségvetési szervek bel kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 39. §-ában előírtakkal.  
A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttek 
részéről az előzetes egyeztetés során módosítási igények nem merültek fel. 
A javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok világosak és lényegre törőek 
legyenek, a későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen. A javaslatok megfogalmazásakor 
figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó 
sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására. 
 
2020. évben a Danubius Expert Audit Kft. által az alábbi terv szerinti ellenőrzések 
kerültek elvégzésre: 
 
Tárgy Cél Módszer 
2018. évi belső 
ellenőrzési vizsgálat 
javaslatainak 
utóellenőrzése az 
Önkormányzat 
pénzkezelési 
folyamataira 

Annak megállapítása, hogy az 
Önkormányzatnál az előző 
években a pénzkezelési 
folyamat vizsgálata során tett 
megállapítások és azokra 
történő javaslatok 
megvalósításra kerültek-e 

Dokumentumok vizsgálata, 
elemzése 
Tételes tesztelés (vagy 
közvetlen, részletes 
vizsgálatok) 
Egyedi (szubsztantív) 
tesztelés: dokumentumok 
átvizsgálása. 
Rovancsolás 

Tárgyi eszköz 
nyilvántartás, 
értékcsökkenés, 
selejtezés ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy a 
tárgyi eszközök besorolása, az 
értékek megállapítása, az 
értékcsökkenés elszámolása, a 
selejtezés helyesen történik-e 

Dokumentumok vizsgálata, 
elemzése, 
Tételes tesztelés (vagy 
közvetlen, részletes 
vizsgálatok) 
Egyedi (szubsztantív) 
tesztelés 
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Tárgy Cél Módszer 
Bizonylatolás 

Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi 
működési- és 
feladatalapú 
támogatások 
elszámolásának 
ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy a 
Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat a központi 
támogatásokat a jogszabályok 
szerint kerültek-e 
felhasználásra és elszámolásra. 

Dokumentumok vizsgálata, 
elemzése, 
Tételes tesztelés (vagy 
közvetlen, részletes 
vizsgálatok) 
Egyedi (szubsztantív) 
tesztelés 
Bizonylatolás 

Óvoda munkaügyi 
nyilvántartásainak 
ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy az 
óvodai munkaügyi 
nyilvántartások a 
jogszabályokban és belső 
szabályzatokban foglaltaknak 
megfelelőek-e. 

Dokumentumok vizsgálata, 
elemzése 
Tételes tesztelés (vagy 
közvetlen, részletes 
vizsgálatok) 
Egyedi (szubsztantív) 
tesztelés 

Önkormányzat 2020. évi 
költségvetés 
készítésének ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy az 
Önkormányzat 2020. évi 
költségvetés készítése 
megalapozottan, analitikus 
kimutatásokkal 
alátámasztottan történt-e. 

Dokumentumok vizsgálata, 
elemzése 
Tételes tesztelés (vagy 
közvetlen, részletes 
vizsgálatok) 
Egyedi (szubsztantív) 
tesztelés: dokumentumok 
átvizsgálása 

Óvodai normatív állami 
támogatások 
igénylésének és 
elszámolásának 
ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy az 
óvodai normatív állami 
támogatások igénylése, 
nyilvántartása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 
történik-e és a szükséges 
dokumentumokkal 
megfelelően alátámasztották-e. 

Dokumentumok vizsgálata, 
elemzése 
Tételes tesztelés (vagy 
közvetlen, részletes 
vizsgálatok) 
Egyedi (szubsztantív) 
tesztelés: dokumentumok 
átvizsgálása 

 
I/1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása 
 
Az ellenőrzések olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártak fel, 
amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás 
kezdeményezését kellett volna kezdeményezni. 
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I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása 

 
Az ellenőrzések kereteit a szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges 
vizsgálatokat és a célok elérését lehetővé tette. A vizsgálatok során az ellenőrzött 
munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések 
lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások 
előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések. 
 
 
I/2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 
Rétság Város Önkormányzatánál belső ellenőr nincs foglalkoztatva, a szervezet méretére 
és a megváltozott tevékenységre való tekintettel a vezetés a belső ellenőrzés külső 
kapacitással való megoldása mellett döntött, melyet szerződés keretében megbízott külső 
szakértővel biztosított. 
2019. december 13-tól megbízott Danubius Expert Audit Kft. által foglalkoztatott 
ellenőrök a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, rendelkeznek az előírt végzettséggel és 
a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között nyilván vannak tartva. 
 
Belső ellenőrök regisztrációja: 
A belső ellenőr, illetve belső ellenőrzést végző személyek az Áht. 70.§ (4)-(5) 
bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeznek. 
 
Név Regisztrációs szám 
Balogh Béla 5113404 
Lászlóné Pap Katalin 5113436 

Próka Norbert 5113465 

Drobinoha Tünde 5114803 

Csernák Hajnalka 5116740 

 
I/2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális  
függetlenségének biztosítása 
 
A külső ellenőr megbízása miatt ez a feltétel természetszerűleg teljesül. Az ellenőr az 
önkormányzati hivatal vezetőjével, a jegyzővel való egyeztetéssel végezte tevékenységét, 
a jegyzőnek való beszámolással és a jelentések neki való átadásával.  
A Bkr. 19. § (1) bekezdésében foglaltak megvalósulásra kerültek, biztosított volt a belső 
ellenőrök funkcionális függetlensége  
Az ellenőr operatív tevékenység ellátásában nem vett részt. 
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I/2.c) Összeférhetetlenségi esetek 
 
Az ellenőrzések során a Bkr. 20. §-a szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény 
nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és 
intézkedést tett volna szükségessé. 
 
I/2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle 
korlátozása nem akadályozta. Az ellenőr a szükséges dokumentumokat megkapta, az 
érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések 
végrehajtásához. 
 
I/2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
 
A tervben foglalt és a szerződésbe foglalt ellenőrzések végrehajtását nem akadályozta 
érdemlegesen semmiféle tényező. 
 
 
I/2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
Az elvégzett ellenőrzésekről készült jelentéseket a Szolgáltató a jegyzőnek átadta. A Bkr. 
22. és 50. §-ai szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a 
jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre. 
 
I/2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. 
 
Rétság Város Önkormányzata jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, 
gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi kisebb 
szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, 
amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem 
következik be jelentősebb változás a jövőben. 
 
A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a jegyzővel való egyeztetés a tervben és a 
neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések 
formájában. Ezáltal az Önkormányzati Hivatal tevékenységének szabályszerűségét, 
jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a gazdaságosabb, hatékonyabb és 
eredményesebb munkavégzést is. 
 
Az anyagi lehetőségek függvényében célszerű mérlegelni az ellenőrzések számának 
esetleges növelését, és az egyszerűbb szabályszerűségi ellenőrzések mellett a rendszer és 
teljesítmény ellenőrzések is nagyobb szerepet kapjanak. 
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I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása 
 
 
A Hivatalnál külön felkérés nem történt tanácsadói tevékenységre a vezetés részéről a 
megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan 
folyt. 
 
 
 

II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
ELLENŐRZÉSI TAPASZTALOK ALAPJÁN 

 

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett  

fontosabb javaslatok 
 
A megállapítások bemutatása: 

 

Vizsgálat tárgya: 2018. évi belső ellenőrzési vizsgálat javaslatainak utóellenőrzése az 
Önkormányzat pénzkezelési folyamataira (Utóellenőrzés) 

Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

A Pénzkezelési 
Szabályzatban előírásra a 

napi készpénz záró 
állomány maximális 

mértékét több esetben 
túllépték 

 
Átlagos 

A pénzkezeléssel 
kapcsolatos előírások nem 

kerülnek betartásra. 
 

Módosítsák a Pénzkezelési 
szabályzatban „A napi 

pénzkészlet záró 
állományának maximális 

mértékére” vonatkozó 
előírásokat. 

Az eredeti számlákról 
hiányzott a szabályzat által 
előírt a teljesítést igazolás 

dátuma és aláírás. 
 

Átlagos 

A szakmai feladatellátásra 
vonatkozó belső 
szabályzatot nem 

ismerhetik.  
 

Javasoljuk a Gazdálkodási 
jogkörök szabályozása 
szerint történjenek a 
szakmai teljesítési 

igazolások. 

 

Vizsgálat tárgya: Tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzése 

Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

Az építményekre 
alkalmazott leírási kulcsok 

eltérnek a jogszabályi 
előírásoktól. 

A szervezet nem követi 
nyomon a jogszabályi 

előírásokat. 

Javasoljuk, vizsgálják felül 
az építmények leírási 

kulcsait. 
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Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

Átlagos 
 

2019. évben selejtezésre 
nem került sor. 

Kiemelt 

A szabályozás és a 
gyakorlat különbözik. 

Javasolt a jogszabályi és a 
belső szabályozás szerinti 

selejtezést végezzék el. 

 

 
Vizsgálat tárgya: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési- és 
feladatalapú támogatások elszámolásának ellenőrzése 

Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 
A Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat a központi 
támogatások elszámolása 

során nem teljes 
körültekintéssel jár el a 

Támogatói Okirat szerinti 
előírásoknak. 

 
Kiemelt 

Nem ismerik az 
elszámolásokkal kapcsolatos 

előírásokat. 

Javasolt a támogatások 
elszámolása során az 
előírások teljes körű 

megismerése.  

A kapott támogatásokról 
nem minden esetben 

történik szerződéskötés. 

Átlagos 

Támogatói jogviszony nem jön 
létre. 

Minden támogatásról 
történjen szerződéskötés. 

A Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 

megszűnésével fizetési 
kötelezettség áll fenn. 

Kiemelt 

A működés során a fizetési 
kötelezettségeket nem 

ellenőrizték teljes körűen. 

A fizetési kötelezettségek 
pontos megállapítása 

szükséges. 

 

Vizsgálat tárgya: Óvoda munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzése 

Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

Az óvodavezető szabadság 
engedélyei 2020. 

szeptemberig a fenntartó 
részéről nem kerültek 

aláírásra. 

A foglalkozási 
feladatellátásra vonatkozó 

szabályozást nem tartják be.

Az intézményvezető 
szabadság engedélyeit 

minden esetben az 
igénybevétel előtt a 

fenntartóval 
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Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

Kiemelt engedélyeztetni szükséges. 
 

 
Vizsgálat tárgya: Önkormányzat 2020. évi költségvetés készítésének ellenőrzése 

Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

Az eredeti és az év közben 
módosított előirányzatok 

nem kerültek 
felhasználásra. 

 
Csekély 

Az előirányzatok 
módosításával túltervezés 
mutatkozhat, a központi 

támogatásokat vissza kell 
fizetni. 

Célszerű év közben a 
felhasználásra nem kerülő 

kiadási előirányzatokra 
nagyobb figyelmet 

fordítani. 

A tervezés fő informatikai 
eszköze az Excel, és a kézi 
analitikus nyilvántartások 

vezetése. 

Csekély 

 

A költségvetés hibás 
adatokkal kerülhet 

elfogadásra. 

Javasoljuk a továbbiakban 
is a költségvetés 

véglegesítése előtt az Excel 
és a kézi nyilvántartások 
többszöri egyeztetését. 

 
Vizsgálat tárgya: Óvodai normatív állami támogatások igénylésének és 
elszámolásának ellenőrzése 

Megállapítás / Rangsor Következtetés Javaslat 

A normatíva igénylésnek 
nincs önálló eljárásrendje. 

 
Átlagos 

A feladatok időbeli 
ütemezése nem kerül 

szabályzásra. 
 

Támogassa a normatíva 
igénylés készítését 

eljárásrend. 
 

Az Óvoda intézményi 
SzMSz-e önkormányzati 

határozattal való elfogadása 
a Covid 19 járványhelyzet 

miatt még nem történt meg. 
 

Átlagos 

A szakmai feladatellátásra 
vonatkozó belső 

szabályzatok hatályba 
léptetése elmaradhat. 

Javasoljuk, hogy az 
intézményi SzMSzt a 
lehetőségek szerint az 

Önkormányzat fogadja el, 
helyezze hatályba. 

 

 

 

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
 
A 2012. 01.01-jétől érvénybe lépett szabályozás szerint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény a költségvetési szervek belső kontrollrendszere címmel az 
alábbiakban fogalmaz: 
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69. § (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, 
hogy megvalósuljanak a következő célok: 
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 
gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 
használattól. 
(2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a 
költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által 
közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. 

E megfogalmazás nagyon tömören, de egyben érthetően foglalja össze a belső 
kontrollrendszer mibenlétét, hármas célrendszerét és természetesen a felelősség kérdését 
is. 
További támpontot jelent a Bkr. is e témakörben, amikor az értelmező rendelkezések 
között a belső ellenőrzés fogalmánál meghatározásában a következőt írja: 
Belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 
irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 
Ezekből kitűnik, hogy az utólagos monitoring körébe tartozó belső ellenőrzés végső 
soron az irányítási és a fent taglalt belső kontrollrendszer hatékonyságának értékelésén és 
fejlesztésén keresztül járul hozzá az intézményi célok minél teljesebb megvalósulásához. 
Az is megállapítható, hogy a korábban jellemző szabályossági és szabályszerűségi 
követelmények mellett jelenleg más sokkal inkább az erőforrásokkal való hatékonyabb és 
eredményesebb gazdálkodás kerül előtérbe, továbbá a minden szinten megfelelő 
információval való ellátottság. 
3.§ A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet 

minden szintjén érvényesülő – megfelelő  
a) kontrollkörnyezet,  
b) kockázatkezelési rendszer,  
c) kontrolltevékenységek,  
d) információs és kommunikációs rendszer, és  
e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  
 
A belső kontrollrendszer előzőekben említett öt elemének a Hivatalban való működéséről 
a vizsgálatok tapasztalati és a beszámolás alapján az alábbiak foglalhatók össze: 
 

1. KONTROLLKÖRNYEZET 
A kontroll környezet keretében az önkormányzat stratégiai célrendszere a gazdasági 
programban rögzítésre került. 
A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az 
egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott. 



 

 13 / 14 

A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök 
szabályozottak.  
 

2. KOCKÁZATKEZELÉS 
A kockázatok kezelésére elemzés készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok. 
A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szükséges 
intézkedéseket megteszik.  
 

3. KONTROLL TEVÉKENYSÉG  
Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére 
az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely 
biztosítja a hatékony kontrollt. 
A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése 
biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan 
történnek. 
A belső ellenőrzési rendszer működtetése szerződés keretében megbízott külső szakértő 
bevonásával valósul meg. Az ellenőrzési megállapításokra intézkedési tervek készülnek, 
a végrehajtás folyamatosan történik. A megállapítások alapján a kontroll tevékenységek 
módosításra kerülnek.  
 

4.  INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
A Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban rögzített. A Hivatal rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt 
történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is. 
 
A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben 
eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 
 

5. MONITORING 
A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében 
megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív 
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. 
 
A belső kontrollrendszer monitoring eleme a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati 
adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolókban az 
önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg. 
 
Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a 
beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint 
történik.  
 
A függetlenül működő belső ellenőrzés tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a 
nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, a 
pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján a 
határozzák meg. 
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III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 
Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek 
készítése, felelősök, határidők kijelölése biztosított. 
A javaslatok az egyeztetések után teljes körűen megfogalmazódtak a tervekben. Az 
intézkedések – az elkészült intézkedési terv alapján – folyamatos lesz, elmaradás esetén a 
feladatok elvégzéséről történő meggyőződés végett utóellenőrzés kezdeményezhető. 
 
 
Rétság, 2021. február 15.  
 
 
 
 
_______________________     ____________________         

Jámbor Lajos           Lászlóné Pap Katalin 
             jegyző       belső ellenőrzési vezető 



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 2,0 2,0 60,0 60,0 60,0 60,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. 0,0 0,0

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

munkanapmunkanap

Külső erőforrás 
összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

Önkormányzat neve:
Rétság Város Önkormányzata

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2

státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7 munkanap



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 5,0 5,0 0,0 0,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 12,0 12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 4,0 4,0 0,0 0,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 12,0 12,0 5,0 5,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

aa) Saját szervezetnél 4,0 4,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 48,0 48,0 48,0 48,0
ab) Irányított szerveknél 1,0 1,0 12,0 12,0 1,0 1,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 1,0 1,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1. Napköziotthonos Óvoda 1,0 1,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen
Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap

Utóellenőrzés8

2. számú melléklet

külső ellenőri 
napdb saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

napdb db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Szabályszerűségi ellenőrzés  Pénzügyi ellenőrzés

db külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

dbsaját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Önkormányzat neve:
Rétság Város Önkormányzata

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 48,0 48,0 0,0 0,0 48,0 48,0 48,0 48,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1. Napköziotthonos Óvoda 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Önkormányzat neve:
Rétság Város Önkormányzata

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Ellenőrzések összesen1

külső embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

db embernapkülső embernap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap



Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 10,0 10,0 100,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 10,0 10,0 100,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 2,0 2,0 100,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve] 2,0 2,0 100,0

Intézkedések megvalósítása1

db5

4. számú melléklet

Önkormányzat neve:
Rétság Város Önkormányzata



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

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

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi beszámolójának elfogadása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. júniusi ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (4) be-
kezdésében foglaltak szerint az állami intézmény fenntartója a szakmai munka eredményességét 
az intézmény által készített szakmai beszámoló alapján értékeli.  
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évben végzett szakmai munkájáról szóló be-
számoló elkészítése megtörtént. 
 
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ beszámolójának elfogadását a határozati javaslat „A” változata szerint. 
                
 
 
Rétság, 2021. június 10.    
                                                        
 
                                                                                                 Kovácsné Gregor Márta    
                                                                                                      intézményvezető 
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2. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VI.  .) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, és azt a határozati javaslat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VI.  .) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, és az abban foglaltakat nem fogadja el. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

        
 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

            Jámbor Lajos 
                   jegyző 
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Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 

Beszámoló a 2020. évben végzett szakmai munkáról 

 

 

Bevezetés  

   A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) működésének 
negyedik évében a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 40/A. §-ban meghatározott alapfeladatai tovább bővültek. A tanköteles korú 
gyermekek 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztása esetén a jelzések intézményünkhöz 
érkeztek, melynek nyomán az érintett családokat tájékoztatnunk kellett az esetleges 
jogkövetkezményekről. Korábban ez a hatáskör a járási hivatalok hatósági osztályaihoz 
tartozott, szabálysértési eljárásként. A tevékenység megjelenése leginkább adminisztratív 
feladataink növekedését eredményezte, valamint a nyilvántartásunkban szereplő gyermekek 
számának emelkedését is magával hozta. Ügyfeleink köre tehát bővült, továbbá az ügyek 
minősége is súlyosbodott. Elvégzendő feladataink megfelelő színvonalú ellátását elősegítették 
a jelzőrendszer egyes tagjaival meglévő kapcsolataink, melyek szerepe a járványhelyzet okán 
kiemelkedővé vált.  

 

Szakmai munka 

   A 2020-as év elején 204 gyermek szerepelt a nyilvántartásunkban, az év végén pedig 240 
fő, az alábbiak szerint: 

 

- 88 gyermek állt védelembe vételi eljárás alatt, mely során a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kötelezően betartandó magatartási 
szabályok kerülnek rögzítésre. Ez a szám 16 fővel kevesebb, mint az előző évi adat. A 
csökkenés sajnos nem a problémák enyhülését jelzi; ennyivel többen kerültek 
szakellátásba. 

  
- 19 gyermek esetében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre vagy annak 

felülvizsgálatára. Ilyenkor a veszélyeztetettség olyan mértékű, mely a gyermek 
családból való azonnali kiemelését eredményezi. Az előző évhez képest ez az adat 
közel a négyszeresére nőtt. Az intézkedést legtöbb esetben bántalmazás és 
elhanyagolás indokolta, de előfordult szexuális kényszerítés, hajléktalan életmód, 
illetve, hogy a szülő a kórházban hagyta újszülött gyermekét. Ezen esetek kapcsán öt 
alkalommal történt feljelentés is.   

 
- 63 fő családjából kikerült, nevelésbe vett gyermek szerepelt a nyilvántartásunkban, 

amely 15 fővel több az előző évi adatnál. A gyermekek szakellátásban történő 
elhelyezése, és főként a testvérek együtt tartása rendkívül problémás, a férőhelyek 
hiánya miatt. A nevelésbe vétel ideje alatt munkatársaink kiemelt feladata, hogy a 
vérszerinti családot a gyermeknevelésre alkalmassá tegye. Közreműködünk továbbá a 
kapcsolattartások során, indokolt esetben kezdeményezzük a szülői alkalmasság 
vizsgálatát. 
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- 3 gyermek esetében tettünk javaslatot harmadik személynél történő elhelyezésre, mely 

során a bíróság megszünteti a szülő felügyeleti jogát, és a gyermek részére gyámot 
rendel.  

- 29 gyermek ügyében realizálódott a családba fogadás, amely intézkedésre a szülő 
átmeneti akadályoztatása esetén kerülhet sor, és meghatározott időre szól.  Ez az adat a 
korábbihoz képest lényegében nem változott. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezt a 
jogintézményt inkább a szakellátás „kikerülésére” használják, de a gyermek sorsát 
hosszú távon nem rendezi. 

 
- 2 gyermek esetében került sor a családba való visszahelyezésre, a nevelésbe vétel 

megszüntetésére, amikor is az utógondozással kapcsolatos feladatokat láttuk el. Még a 
tavalyi év során ez a két fő is visszakerült a szakellátásba. 

 
- 5 gyermek esetében kértek tőlünk a bűnismétlés megelőzését célzó megelőző 

pártfogás elrendelésére javaslatot, a családdal való kapcsolatfelvétel és 
kockázatértékelés alapján.  
 

- további 31 gyermek esetében pedig 10 órát meghaladó iskolai hiányzás, házasságkötés 
engedélyezése, kiskorú várandóssága, szülői ház elhagyása, és gyermekpornográfia 
gyanúja kapcsán jártunk el. Véleményeztünk szülők közti vitát, mely a gyermek sorsát 
érintő lényeges kérdésben merült fel; és sor került egy örökbefogadásra, mely az első 
eset volt intézményünk fennállásának ideje alatt. 

 
 
   A szintén kötelezően ellátandó speciális szolgáltatásaink körében: 

 

- Az utcai szociális munka ellátására nincs kijelölt kolléga, munkavégzésünk során 
mindannyiunknak figyelemmel kell lennie az esetlegesen csellengő gyermekekre. Ez a 
magatartás leginkább azokra a szakellátott gyerekekre jellemző, akik engedély nélkül 
elhagyják gondozási helyüket, de a tavalyi évben nem nagyon tapasztaltunk ilyet – 
vélhetően a szigorú járványügyi szabályok elrendelése, a lakásotthonokban bevezetett 
látogatási- és kijárási tilalom miatt.  
 

- Kapcsolattartási ügyeletet az elmúlt évben is biztosítottunk. A szolgáltatás lényege, 
hogy a gyermek és az arra jogosult hozzátartozója biztonságos körülmények között 
találkozhatnak. A tavalyi évben kapacitásunk jelentős részét igényelték a 
kapcsolattartások, hiszen 13 fő érintett összesen 62 alkalommal jelent meg, a pótlások 
miatt a hét minden napján. Fél év időtartamban -bírósági döntés alapján- munkaidőn 
túl is biztosítanunk kellett a szolgáltatást, pénteki napokon 17.00 órakor, vasárnap 
18.00 órakor, valamint az ünnepnapok első napján. 

 
- Feladatunk a kórházi szociális munka biztosítása is, de ellátási területünkön nem 

működik kórház, így esetünkben ez nem releváns. Ugyanakkor a kórházi védőnőkkel, 
szociális munkásokkal folyamatos volt a konzultáció, a nem hazaadható újszülöttek és 
a kikorú várandós anyák érdekében.  
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- A Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzet esetén jelzőrendszeri 
készenléti szolgálatot biztosítottunk, közismert telefonszámon. Ügyfeleink gyakran 
éltek a lehetőséggel, de elsősorban nem a felmerülő konfliktusok miatt. A járvány 
miatt személyes találkozásaink visszaszorultak, így főként egyeztetés, tanácsadás 
céljából kerestek. 

 
- Jogi tájékoztatásnyújtást is biztosítottunk, leggyakrabban kapcsolattartás 

szabályozása, és harmadik személynél történő elhelyezés ügyében. A bíróságokon 
rendszeresített adatlapok kitöltésében kellett jártasságot szereznünk. 

 
- A pszichológiai tanácsadás a tavalyi éveben -szintén a járvány okán- minimálisra 

korlátozódott. Sok gyermek veszélyeztetettsége tovább mélyült azáltal, hogy a 
szolgáltatás már a Pedagógiai Szakszolgálatnál sem volt elérhető; még nagyobb 
hátrány volt, hogy a megyei szakértői bizottság sem működött, így a gyermek 
szükségletei nem kerültek meghatározásra. Ennek folyományaként nem jelöltek ki 
gondozási helyet, nem készült elhelyezési terv, amely a gyermekvédelem minden 
szereplője számára egyértelmű miheztartást fogalmazott volna meg. 

 
- Az óvodai és iskolai segítő tevékenységet tavaly az előírt két fővel biztosítottuk. 

Területünkön 33 oktatási-nevelési intézmény található; az ott folyó munkát a két 
kolléga gondos munkatervezést követően, a prioritások figyelembevételével látta el. 
Tevékenységük során 226 alkalommal 558 gyermekhez jutottak el. 
 

Személyi feltételek  
 
    A tavalyi év kezdetén 5 fő állt Központunk alkalmazásában, amely 2 fővel elmarad a 
kötelezően előírt létszámtól. 2020. szeptemberétől sikerült még egy státuszt betöltenünk, 
olyan munkatárs felvételével, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú, 
felsőfokú végzettséggel. A kolléga korábban dolgozott már gyermekvédelemben, így szakmai 
felkészültsége külön előny volt. Munkáját azóta is a Központnál már kialakított morálhoz 
igazodva, a többi kollégával egyetértésben végzi. Egy álláshely viszont a tavalyi évben is 
betöltetlen maradt, mely alapvetően a szakemberhiánnyal és a szakmai előírások magas 
elvárásaival magyarázható. 
   Esetmenedzser munkakörben dolgozó kollégáink részt vettek a 2020. januárjában tartott 
szakmai továbbképzésen, de az év többi részében a járványhelyzet kizárta további 
rendezvények megtartását. Az óvodai és iskolai szociális segítő kollégák számára kötelezően 
elvégzendő, 120 órás képzés kapcsán semmilyen előrelépés nem történt. Az intézményvezető 
már teljesítette a szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzését; a tavalyi év 
jogszabályváltozása értelmében a kiegészítő képzések teljesítése alól mentesült.  
   Szakmai találkozóink alapvetően online térben zajlottak, ahol igyekeztünk képviseltetni 
magunkat.  Ezek a „találkozók” lehetőséget adtak számunkra, hogy tapasztalatot cseréljünk a 
többi, területen dolgozó kollégával, a járvány idején érvényes protokoll kialakítása érdekében. 
Némi időbeni késéssel, de a módszertanunk eljuttatott számunkra szakmai állásfoglalást, 
útmutatást, mely kitért a konkrét tevékenységek elvégzésének kereteitől az adminisztratív 
feladatok megoldásáig. 
    
 
Szervezési feladatok 
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   Szervezési feladataink közül kiemelendő a gyermekjóléti szolgálatoktól beérkező jelzések 
összesítése, feldolgozása, melyet a járási jelzőrendszeri tanácsadóként kijelölt kolléga végzett.   
Az eredményekről éves beszámolót készített a megyei kormányhivatal felé. A jelzések között 
kiemelkedő számban jelentek meg a digitális oktatásban nem együttműködő gyermekek. Ez a 
jelenség viszont alapvetően pedagógiai probléma maradt, mert nem minősült tankötelezettség 
teljesítésének elmulasztásaként.  
   A tavalyi év során is több adatszolgáltatást teljesítettünk, főként a módszertanunk felé. 
Leginkább a járványkezeléssel összefüggésben kellett beszereznünk, továbbítanunk és 
szolgáltatnunk adatot, igen széles körben, az ügyfélfogadás lehetőségétől a kapcsolattartások 
körülményein át a munkatársak egészségi állapotáig.  
   A terjedő járvány miatt körültekintően kellett megszerveznünk munkavégzésünk feltételeit 
is; figyelemmel kellett lennünk arra, hogy feladatellátásunk mindenképpen folyamatos 
maradjon. Ennek érdekében a kollégákkal egymás közti kapcsolatainkat is korlátozni volt 
szükséges, így, fenntartónk jóváhagyásával, kidolgozásra került a home office munkarend, 
illetve a rotációs rendszerben történő irodai jelenlét. Fenntartónknak és a kormányhivatalnak 
köszönhetően megfelelő minőségű és mennyiségű védőfelszerelés állt rendelkezésünkre. 
Mindezen előrelátó és hatékony intézkedések ellenére 3 kolléga megfertőződött, és többen 
kerültek járványügyi megfigyelés alá. Munkaképes állapotát azonban mindegyikünk 
megőrizte, így folyamatosan tudtunk együtt dolgozni, végrehajtani a szükséges 
gyermekvédelmi intézkedéseket. Nagy előny volt, hogy intézményünk infrastruktúrája 
megfelelő módon került kialakításra, így az információáramlás -mely e területen 
nélkülözhetetlen- zavartalan volt.   
 
 
Más intézményekkel való együttműködés 
 
   Feladataink hatékony ellátása, a gyermekek érdekeinek érvényre juttatása okán szükséges a 
bennünket körülvevő gyermekvédelmi rendszer alapos ismerete. Esetünkben ez nem csupán 
elméleti síkon, hanem személyes kapcsolatok útján is megvalósult, hiszen 
társintézményeinkkel széles körű kapcsolatban álltunk. A járvány ideje alatt felértékelődtek 
ezek a kapcsolatok, új értelmet kapott az együttműködés jelentése. Törekedtünk arra, hogy 
telefonon és elektronikusan pótoljuk a kieső személyes találkozásokat, és hangsúlyosan jelen 
tudjunk maradni a gyermekvédelem szereplői között. Többszöri konzultációt követően, a 
lehető legjobban megalapozott javaslatokkal éltünk, a jelzőrendszer tagjainak bevonásával. 
Időnként sajnos voltak megakasztói a folyamatnak, de kapcsolataink kiterjedtsége segített 
átlendülni a nehézségeken. 
 
 
Ellenőrzés  
 
 
   A megyei kormányhivatal kétévente ellenőrzi a gyermekjóléti központok működését. 
Tekintettel arra, hogy intézményünk esetében erre legutóbb 2017-ben került sor, a tavalyi 
évben nem számítottunk szakmai ellenőrzésre. Az eljárást 2020. októberében indította a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal, szakértőként kirendelte a szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság szakemberét. Az eljárás fontos eleme volt az előzetes elektronikus 
adatszolgáltatás. A helyszíni szemle alkalmával az ellenőrzést végző kolléga rendben találta 
intézményünk működési feltételeit, az itt folyó szakmai munkát. Hiányosságként tárta fel a 
betöltetlen státuszt, és felhívta a figyelmünket arra, hogy ez a működési engedélyünk 
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határozott idejűvé tételét vonhatja maga után.  A Főigazgatóság szakértője -fertőzöttsége 
miatt- az eljárás lezártáig nem végzett látogatást Központunkban.             
 

 

Záró gondolatok 

 

   Intézményünk a jogszabályban rögzített alapfeladatait a 2020-as évben is maradéktalanul 
ellátta. Eseteink összetettsége és a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére esetkezeléseink 
az elvárható színvonalon zajlottak. A munkatársak közötti kapcsolatokat elhatározással és 
odafigyeléssel sikerült megóvni az elszigetelődéstől, elősegítve ezzel a hatékony 
munkavégzést is. Összességében elmondható, hogy rendhagyó körülmények között is hiteles 
és vállalható munkát végeztünk, melyhez a támogató háttér biztosításával a város vezetése is 
hozzájárult.  

Kérem beszámolóm szíves elfogadását! 

 

Rétság, 2021. június 10.                                           

                                                                                                Kovácsné Gregor Márta 

                                                                                                      intézményvezető 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Jámbor Lajos jegyző 
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem engedjék meg, hogy kicsit rendhagyó módon számoljak be a Polgármesteri Hivatal mun-
kájáról. A veszélyhelyzetről nem elegendő majd egy év múlva beszélni, tapasztalatainkat frissen 
szeretnénk megosztani. Egy önkormányzat életében a hivatal képviseli a folytonosságot. A 
Nógrád Megyei Kormányhivataltól kaptunk egy levelet, melyben leírták, hogy a közigazgatás 
állhat meg leutoljára. 2020. március 11-től június18-ig, illetve 2020. november 11-től folyamato-
san hatályosak a veszélyhelyzet van. A veszélyhelyzet alatt jelentős részt elektronikus ügyinté-
zést kellett végeznünk. Ennek ellenére valamennyi ügyfelet fogadtunk, akik személyes ügyinté-
zést kértek. Munkánkat nem csak az elektronikus ügyintézés nehezítette meg, hanem a Járási 
Hivatalhoz érkező jelenős ügyfélforgalom is, akik az első hullám időtartama alatt tömegesen 
várakoztak a hivatali feljárónál, majd az olvasás hiányi miatt folyamatosan nyomták az első 
vagy hátsó csengőt. A járványügyi szabályok betartása mellet a hivatali dolgozók közül 7 fő 
virusfertőzött volt, ha figyelembe vesszük a Járási Hivatal intézményünk területén dolgozó 3 főt, 
akkor a vírusfertőzöttek száma 10 főre módosul.  
 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói aktívan kivették a részüket a védekezés területén. A lakos-
ságnak juttatott maszkok előkészületi munkáiban (ingatlanonkénti borítékcímzés, csomagolás, 
fertőtlenítők, védőeszközök beszerzése, intézmények, lakosság tájékoztatása, önkéntes segítők 
szervezése, oltóbuszuk fogadásának szervezése, oltakozni kívánok telefonos megkeresése, 
folyamatos adatszolgáltatások stb.) Úgy gondolom, hogy az oltóbuszokkal kapcsolatos szerve-
zésünk kiemelkedően magas volt. Dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvos köszönőlevelet írt a lelkes 
szervezést és magas létszámot megköszönve. 
 
Az elrendelt home office-ről is megosztom Önökkel tapasztalataimat. Jogszabály először köte-
lezővé tette. Társszervink részére vezetőik el is rendelték a közigazgatásban újfajta munkavég-
zést. Ennek köszönhetően meg is kaptuk a tájékoztatásokat, hogy minden aláírást követően 
szkennelve kérnek. Ebből kifolyólag be kell vallanom, hogy jogszabály ide vagy oda, a dolgozó-
kat be kellett rendelnem a munkahelyükre. A jogszabályokban rögzített határidők – az első hul-
lám kivételével – nem változtak. A veszélyhelyzet alatt sem volt határidőmulasztásunk, minden 
feladatot időben teljesítettünk. A magam részéről köszönöm munkatársaim maximális kitartását! 
 
A Polgármesteri Hivatal feladat és hatásköreit a jogszabályok (törvény, helyi rendelet) és a tes-
tületek, valamint a polgármester döntései határozzák meg. A köztisztviselők munkájának 
minőségét a testület által elfogadott teljesítménykövetelmények előírásai állapítják meg, melyek 
tömören és gyakorlatilag állandó elvárásként fogalmazzák meg a feladat és hatáskörünkbe 
tartozó munka szabályszerű és határidőre történő elvégzését, udvarias, szakszerű és gyors 
ügyintézést, a várakozási idő, az ügyfelek által csatolandó anyagok, iratok, adatok minimálisra 
csökkentését. 
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A hivatal által ellátandó feladatok 2021. évben négy fő csoportra oszthatók: 
- a testületi döntések előkészítése, végrehajtása, 
- az államigazgatási (közigazgatási) hatósági feladatok, 
- védekezési feladatok, 
- egyéb feladatok. 

A hivatal munkájának minőségét alapvetően meghatározza a megfelelő létszámú, szakképesí-
téssel és gyakorlattal rendelkező apparátus, (végzettség 1. számú mellékletként csatolva), 
mennyiségét pedig a folyamatos és állandó jogszabályi változások, melyek a hivatalra egyre 
több feladatot rónak.  
 
A hivatal állam által elismert létszáma 16 fő, jelenleg 12 fővel dolgozunk (ideértve a városgond-
nokot is), és a munkavégzés feltételei az előbbiekben kifejtettek miatt is romlottak. Továbbra is 
komoly problémát jelent a szabadság kiadása, a helyettesítés megoldása. Nehezíti munkatársa-
im helyzetét, - ez sem változott - hogy több területen egy ügyintézőnek egyszerre több ügycso-
porttal kel foglalkoznia. A specializáció mindig növelné a munka hatékonyságát.  
 
 
A testületi döntések előkészítése és SZMSZ szerinti időben történő kiküldése biztosított volt. A 
munkatervben elfogadott valamennyi előírást általában ütemezés szerint teljesítettünk. A testü-
leti anyagok bizottsági előkészítése megfelelő. A testületi üléseken hozott döntések végrehajtá-
sára azonnal intézkedés megtörtént.  
 
2020-ban 20 képviselő-testületi ülés, 18 PVB ülés és 8 SZB ülés volt. A képviselő-testület 135  
db határozatot és 10 rendeletet alkotott. Az SZB határozatok száma 264 db volt. A polgármes-
ter által hozott rendeletek száma 2 db, határozatok száma 283 db. 
 
Testületi döntés ellen 2019. évre vonatkozóan egy törvényességi felhívás volt, mely 2020. év-
ben érkezett meg, a végrehajtása megtörtént. 
 
A hozott döntések száma mutatja, hogy a testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyek számá-
nak növekedését, mely egyre nagyobb terhet ró az apparátusra. Rétságon szigorú a Képviselő-
testület elvárása (szerződések jóváhagyása stb.). A szigorú elvárás megnöveli a testületi napi-
rendek számát, így az előkészítő munka mennyiségét és a végrehajtást is. A szigorú gazdálko-
dás láthatóan meghozta az eredményét, de különös odafigyelést igényel az érvényesítők, utal-
ványozók és különösen a pénzügyi ellenjegyző részéről.  
 
A testület pályázatait – bár külsős vállalkozások készítik, ők lesznek a projektmenedzserek, 
műszaki ellenőrök is – „házon” belül a hivatal kezeli. A külsős dolgozók tollvonásnyi munkát 
nem tudnak elvégezni a belső munkatársak közreműködése nélkül. A kiszolgálási igényük vál-
tozó, van olyan külsős, akik minimálisan veszi igénybe munkatársaim közreműködését, van 
olyan, aki maximálisan. 
 
A jegyző nagyon nehéz helyzetbe kerül e problémák miatt. Munkaköri leírásba nem teheti be a 
koordináló, kiszolgáló feladatokat, hiszen meghaladják azt a szintet, ami nem veszélyezteti az 
alapfeladat ellátását. Megoldás lehetett volna célfeladat megállapítása (annak a dolgozónak 
természetesen, aki vállalja). Ebben a költségvetés a gát, nincs szabad mozgásom a bérelői-
rányzatok között. További lehetséges megoldás lehetne műszaki ügyintéző foglalkoztatása. 
 
 
A hatósági jogkörök ellátását az apparátus a jegyző felelősségével végzi. A döntések meghoza-
tala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már képtelenség egy jogszabály alapján 
határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő meghosszabbítására 
2020-ben sem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése, nyilatkozatainak hiánya a ha-
táridő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe nem eshet.  
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A jegyzőt összeférhetetlenség okán szinte folyamatosan kijelöli a Nógrád Megyei Kormányhiva-
tal más településekre egy-egy ügy ellátása érdekében. Ez a tendencia 2020-ben is tovább nőtt. 
Folyamatos problémánk a műszaki ügyintéző hiánya.  
 
 
Az ügyiratforgalom: a mellékletként csatolom az iktatott ügyek számát. Az év folyamán felleb-
bezés nem érkezett. Az ügyiratok száma változatlanul nő. 
 
A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi 
adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan. 
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ügyiratforgalom nem minden esetben 
jelzi a ténylegesen elvégzett munka mennyiségét, vagyis a köztisztviselők nagy része, egyedi 
ügyekben dönt, hoz határozatot, és az arra való odafigyelés más irányú összetett gondolkodást 
igényel. Példaként említhetem az anyakönyvi munkakört, amelyben a köztisztviselő az anya-
könyvezés mellett, más ügyköröket is visz, pl.: hagyaték, a helyi rendeletekből adódó határoza-
tok meghozatala stb., miközben az új feladatokat is el kell végeznie. 
 
A hivatal feladatainak jelentős részét képezi az önkormányzati intézmények működtetéséhez, a 
város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenység. Az intézményvezetők – nyu-
godtan mondhatom – napi szinten jelentkeznek problémáikkal. 
 
A pénzügyi feladatok igen összetettsége mit sem változott. Az államháztartási számvitel gyakor-
latilag megduplázta a pénzügyi dolgozók munkáját, a havi jelentések, a jogszabályok ellent-
mondásossága megmaradtak, ami továbbra is nagyon leterheli a pénzügyeseket. A pénzügy 
feladata a könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással kapcsolatos 
nyilvántartások, az ingatlankataszter vezetése, elkészítik a havi jelentéseket, a normatív támo-
gatások igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a zár-
számadás elkészítése. 
A határidők betartása, a precíz adatszolgáltatás továbbra is a pénzügy területén a legér-
zékenyebb. 2020. évben valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségünknek (könyveléssel kap-
csolatos havi jelentés, költségvetés, zárszámadás bedolgozása, közművelődéssel, szociális 
tűzifapályázattal, normatívigényléssel stb. kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatásunknak (a 
teljesség igénye nélkül: 50 db PM infó, 25 db mérlegjelentés, 5 költségvetés, 5 beszámoló stb), 
határidőben eleget tettünk. Könyvelési tételeink száma oly magas, hogy az ASP nem tud be-
lőle Excel táblázatot készíteni. A pénzügyi munka színvonalát a belső ellenőri javaslatok is alá-
támasztják. Tudjuk, az ellenőröknek is kell valamit találniuk. Javaslataikat megfogadjuk. 
 
 
A munkaügyi előadó ellátja a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és további három in-
tézmény személy- és munkaügyi feladatait. Munkavégzése kiterjed az önkormányzat munka-
ügyi feladatait, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos minden munkaügyi feladatot, a jogviszony 
létesítés, megszüntetés, túlóra, tiszteletdíj elszámolásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot 
elismerésre méltó ügyintézés mellett. 
 
Alapmunkakörén túl elvégzi az ASP-ben szakrendszereken kívüli és az iratkezelés, alap-
rendszerek, űrlapok, felhasználói adatok kezelését, a törzsadat nyilvántartást. Kezeli az ASP 
portálokat, verzióváltáskor igény esetén segítséget ad munkatársainak. Kezeli a Hivatali Kaput 
nem csak hivatali és önkormányzati szinten, hanem valamennyi intézmény e feladatot átruházta 
neki. Követi a Magyar Államkincstár által kezelt törzskönyvi nyilvántartás egyes részeit, kezeli 
az ÁNYK felületen különböző jogcímeken induló szervezeti regisztrációkat. 
A munkahelyi balesetek kapcsán kapcsolatot tart a munkavédelmi megbízottunkkal, az Állam-
kincstár Munkavédelmi felügyeletével.  
 
Az adóügyintéző munkájáról a költségvetés, a költségvetés módosítás és a kintlévőségekről 
szóló előterjesztés kapcsán rendszeresen beszámolunk. Kiemelt fontosnak tartom e kényes 
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területen, hogy fellebbezés 2020. évben sem volt, a meghozott határozatok megalapozottak 
voltak. Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy 1537 db gépjármű, 120 db építmény és 
431 vállalkozás adatait kezeli kolléganő.  
A munkakörhöz tartozik az adó- és értékbizonyítványok elkészítése. A dokumentumok igen 
gyakran kérik végrehajtók, továbbá valamennyi rétsági ingatlan hagyatéki eljárásának egyik 
alapdokumentuma.  
Adóigazolást rendszeresen kérnek a vállalkozók. Pályázatokhoz, hitelfelvételhez nélkülözhetet-
len a nemleges igazolás megléte.  Időszakosan előfordul, hogy az adózók adóelengedést kér-
nek. Mivel az adóelengedés költségvetést befolyásoló tétel, valamint beláthatatlan folyamatokat 
indíthat el, helyette a részletfizetést szoktuk felajánlani. Valamennyi kérelmező elfogadta a rész-
letfizetés lehetőségét.  
 
Pénztárosi munkakörünk is összetett feladat. A kézpénzkezelésen kívül kolléganő ellátja a 
számlázási feladatokat (2020. évben 1227 db számla készült), figyelemmel követi a kimenő 
számlák teljesítését, megállapítja az iskolai étkeztetés havi térítési díjait. Teljeskörűen hozzá 
tartozik a két – jelenleg egy -  nemzetiségi önkormányzat valamennyi pénzügyi feladata. A Ro-
ma nemzetiségi önkormányzat pénzügyi elszámolása még nem zárult le. Többletfeladat volt 
2019-2020 években az Emberi Erőforrás-Támogatáskezelő Roma Nemzetiségi Önkormányzat-
ra ellenőrzési kiterjedő tevékenysége. Visszamenőleges ellenőrzést végez a szervezet, szem-
pontrendszere szerint kellett adatot szolgáltatni. 
 
 
Hatósági ügyintéző munkaköréhez tartozik az anyakönyvvezetői feladat, a hagyatéki leltár 
elkészítése, továbbítása, a népességnyilvántartás, a közterülethasználati kérelmek feldolgozá-
sa, az ebnyilvántartás (2 db ügyirat), a méhészeti bejelentés (5 db ügyirat), valamint a védelmi 
feladatok (nem látszik jelentős feladatnak, 3 db ügyirat keletkezett). Szintén a kolléganő foglal-
kozik a Bursa Hungarica pályázattal (12 db ügyirat). 
2020. évben 204 alkalommal keresték ügyfelek az anyakönyvvezetőt anyakönyvi ügyeikkel. 43 
hagyatéki, 6  közterülethasználati, 30 lakcímnyilvántartási ügy volt.  
Sok plusz munkát jelent a különféle statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések teljesítése, külö-
nösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik. 2020. évben jogszabályi 
előírások miatt újabb utcákban kellett a házszámokat korrigálni. A házszámkorrekciók ellen a 
lakosság minden esetben „lázad”, hiszen valamennyi okmányt cserélni kell. Ebben az esetben a 
térítésmentesség sem nyújt vigaszt. A vállalkozásoknak is jelentős többlet adminisztrációt je-
lent, ha székhely vagy telephely adataiban változás történi.  
 
A fentieken túl rendelkezésre kell állnunk a különféle ellenőrzések lebonyolítása, az önkor-
mányzatnál folytatott külső ellenőrzésekre is biztosítani kell az iratokat, illetve a segítő személy-
zetet.  
 
Szociális ügyintéző kolléganő készíti elő a Szociális Bizottság üléseit, elkészíti a döntésről 
szóló határozatokat. 2020. évben 8 ülést tartott a Szociális Bizottság, 154 döntés született.  
Döntést hoz, készít elő a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekektől, vezeti a nyilvántar-
tást. Napi szinten jelenti a szociális étkezők számát. Vezeti a kereskedelmi nyilvántartást, elő-
készíti az engedélyekkel kapcsolatos döntéseket.  
 
A 2020. évi nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítása 5 köztisztviselőt érintett. A 
választási eljárás, az adminisztratív terhek tovább növekedtek. A meghiúsult választást ugya-
núgy kellett előkészíteni, mintha megvalósult volna. A pénzügyi elszámolás szintén a megszo-
kott módon történt.  
 
Iktató és titkársági ügykezelő feladatkör: 
A titkársági ügykezelő egyben ellátja az iktatással kapcsolatos napi feladatokat. Az elektroniku-
san beérkező iratok nagyrészét iktatja és továbbítja az ügyintézőkhöz. Kezeli a hivatali e-
maileket, postán érkező küldeményeket. Munkája nagyon fontos az ügyfélszolgálat zavartalan 
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működésében. Az iktatási folyamat jelentős bonyolultsága miatt az ügyintézők már nem tudnák 
biztosítani a saját irataik iktatását. Megjegyzem, a magam részéről soha nem támogattam, hogy 
az ügyintéző saját magának iktasson, mivel ez sérti a belső kontrolrendszerek  
 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a törvények szerinti ügyintézés és a kérelmek határ-
időben történő elvégzéséhez az apparátus egyrésze túlterhelt, amelyek alaposabb jogszabályi 
áttekintést igényelnek, és egyes ügyintézőknél nagyobb az ügyfélforgalom és az ügyfélnek az 
ügyintézőnél töltött ideje nem meghatározható, nem korlátozható. Sajnos az adóügynél mind-
kettő igaz. 
Úgy gondolom, hogy munkákat a fellebbezések száma méri a legjobban. 2020. évben egyetlen 
fellebbezés sem született az ügyintézők által előkészített döntésekkel kapcsolatban. 
 
 
A 2020. évben végrehajtott önkormányzati bérkompenzáció érezhető segítséget nyújtott kollé-
gáimnak. E döntést a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója nevében ismételten megkö-
szönöm a Képviselő-testület valamennyi tagjának.  
 
 
Kollégáim között kitűnő a kapcsolat, hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Szeretném, ha ez a jó 
csapat együtt maradna.  
 
Technikai ellátottságunk (számítógép, fénymásoló, internetelérés) munkánk ellátásához megfe-
lelő. A megfelelő technika nagyon fontos, hiszen minden programunk webfelületű. A laminált-
padlóval burkolt irodákban a padló a gyakrabban használt részeken megkopott. Továbbra is 
szükségesnek tartanánk az emelti tárgyaló felújítását, kisebb családi rendezvények, bizottsági 
ülések megtartása érdekében.  
Az épület nyílászáróinak cseréje, légkondicionálása már régóta indokolt lenne. Kollégáink 30-32 
0C-os irodákban ülnek kánikulai napokon. 
 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen. 
 
 
Rétság, 2021. június 19. 
 
                             
 
                                                                                      Jámbor Lajos 
                                                                                        jegyző  
 
 
 
2. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a kormánytisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, 

- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról szóló 10/2010. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet, 

- teljesítménykövetelmények. 
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3. Határozati javaslat 
 
                     RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 
                                               …./2021. ( VII.08.) KT. HATÁROZATA 
 
 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármesteri Hiva-
tal 2020. évi beszámolójától szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.  
 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
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1. számú melléklet 
 
 

Hivatali dolgozók iskolai végzettsége 
 
Betöltött munkakör Középfokú Felsőfokú 

szakképesítés 
Főiskola Egyetem 

Jegyző X  X X 
Igazgatási előadó X    
Szociális előadó X    
Adóügyintéző X    
Pénzügyivezető X X X X 
Pü-i ügyintéző, pénztáros X    
Pü-i ügyintéző X    
Munkaügyi előadó X X X  
Költségvetési ügyintéző X X X  
Költségvetési ügyintéző X    
Városgondnok X    
Ügykezelő X    
Ügykezelő X    
 
 
 
A Kttv-ben előírt minimum középfokú végzettséggel minden dolgozó rendelkezik. 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Jámbor Lajos jegyző  

BESZÁMOLÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGJELENTETÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. július 08-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
 
 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közérdekű adatok megjelentetésére a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. számú melléklete ír 
elő kötelezettséget.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről 
szóló szabályzatot a Képviselő-testület a 114/2013. (V.24.) Kt. határozatával elfogadta.  

Hivatalos honlapunkon folyamatosan működik a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését fo-
lyamatosan végezzük, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan vé-
gezzük. 2020. évben is elmaradásunk volt a testületi ülések jegyzőkönyveinek feltöltésével, 
bár a késedelem az előző évekhez képest csökkent. 

Több esetben kapunk társszervektől, közműszolgáltatóktól megkeresést lakosságot, gazdál-
kodókat érintő hirdetményekkel kapcsolatban. Valamennyi esetben eleget tettünk a kérésnek, 
a hirdetményeket megküldtük kihirdetésre a webmesternek. 

A közadattár karbantartásra szerződésünk fennáll.  Több alkalommal kapunk értesítést arról, 
hogy ellenőrizték az oldalt, a törvényi kötelezettségeinket teljesítettük. 

Kötelezettségünk továbbá a Nemzeti Jogtárban a helyi rendeletek megjelentetése. E kötele-
zettségünknek is folyamatosan eleget teszünk. 

A megjelenítéssel kapcsolatban az előző beszámoló óta egy kérelem érkezett, a Rendezési 
Terv térképes változatát kérte egy ügyfél.  

A városi honlappal kapcsolatban a legélesebb kritikát a Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár intézmény vezetőjén keresztül az RTV munkatársától kaptuk: 

„A honlap pedig a rég letűnt múltat próbálja eladni, fényezni, hogy mekkora élet „volt” 
Rétságon, de az ügyintézés „folyamatos” és mindig van egy friss közlemény a polgármesteri 
hivataltól.”  

Nyomatkosan kijelentem, hogy a helyi médiákhoz a Polgármesteri Hivatalnak semmi kö-
ze nincs. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény Szervezeti Működési 



Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól 

2 
 

Szabályzata tartalmazza a Képviselő-testület által kiosztott feladatokat az intézményre, 
biztosítva mindehhez a megfelelő létszámot és technikai felszerelést.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2021. június 21. 
 
                                                                                                                     Jámbor Lajos 
                                                                                                                          jegyző  
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
Fentiekben bemutatva 

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelení-
tésének tapasztalatairól készített beszámolót. 
 
A közérdekű adatok megjelentetéséről készített beszámolót a Képviselő-testület elfogadja.   
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 

 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                                     Jámbor Lajos 
                                                                                                                          jegyző  
 



Tisztelt Képviselő ‐testület! 

 

A Városüzemeltetési csoport 5.75fővel kezdte ellátni a feladatát. Év közben 
több személyi változás történt. Többen kiléptek erről a munkahelyről és 
elmentek máshova dolgozni. Ennek okait külön kellene vizsgálni. A 
felmondottak helyére sikerült új kollégákat hozni. Akik megértették, hogy itt 
dolgozni kell. Sikerült a munkák javát elvégezni úgy, hogy nem látszott az azok 
hiánya, akik itt hagytak minket. Egy fő a városüzemeltetési csoport 
állományából tartós betegállományba került. 

2020 év végén a képviselő testület a város üzemeltetési csoport létszámát 7 
főre emelte. 

Jelen beszámoló a klasszikus városüzemeltetési feladatokról készült. 

A városüzemeltetési csoport két részre bontható. Az egyik részét 5.75  ‐ 7 fővel 
az önkormányzati alkalmazottak (szakmunkások/segédmunkások) alkotják. 
Feladatuk rendkívül sokoldalú. A fő munkaterületük ellátása mellett szükséges 
ellátniuk több a városhoz köthető éppen aktuális feladat elvégzését, testület 
által meghatározott feladatok szakszerű ellátását. Voltak olyan feladatok is 
amihez nem rendelkeztünk megfelelő szakemberrel. A hatékonyság növelése 
céljából szükséges volt átszervezni a csoportban dolgozó kollégák munkáját. 

Sajnos különféle külső tényezők nem mindig segítették, sőt olykor kimondottan 
hátráltatták a kiosztott feladatok mielőbbi megoldását. 

A csoport másik része a közfoglalkoztatottakból áll. A vállalt létszámot nem 
mindig tudtuk feltölteni. Az önkormányzatunk az elmúlt év folyamán átlag 15 fő 
közmunkás foglalkoztatását vállalta. A meglévő emberek közül néhányan nem 
tudtak a csoportba beilleszkedni, magatartásukkal, „beszólásaikkal”, többször is 
problémát generáltak a csoportban. Csak egy példát említenék. Egy férfi 
közmunkás alpári módon megfenyeget egy hölgy szakmunkást csupán azért, 
mert becsületesen dolgozott. A napi munkaidejében lényegesen többet és 
szemmel láthatóan igényesebben dolgozott. Munkájával bebizonyította, hogy 
sokkal több feladatot el lehet végezni, mint ami valójában jelenleg folyik. A 
problémát jelezte felém és Polgármester úr és Jegyző úr felé is, én is jeleztem 
feléjük. 

Mivel vezetői részről hathatós segítség nem érkezett részére, a szakmunkás 
felmondott és itt hagyott minket. Hiánya a mai napig érezhető!  



Nyilván az is problémát jelent, hogy az alacsony közfoglalkoztatási bér miatt, 
akiknek lehetőségük és igényük is van rá, inkább valamilyen másik 
munkalehetőséggel élnek. Évek óta jól látni, hogy csak ugyanabból az 
embercsoportból lehet választani, fiatalabbak már nem élnek ezzel a fajta 
lehetőséggel, az idősebb korosztályból pedig kiesik az, aki élhet a nyugdíj előtti 
segéllyel vagy magával a nyugdíjjal. 

Ebben a foglalkoztatási formában egyáltalán nincs lehetőség arra, hogy olyan 
esetleg szakmunkás végzettségű munkaerőt találjunk, aki érdemben is 
segíthetné a munkájával szakmunkás állományt. 

A közfoglalkoztatási szerződés megkötésekor ugyanis az önkormányzat többek 
között vállalja, hogy az álláskeresőket hasznos és eredményt hozó munkával 
foglalkoztatja napi 8 órában. A ténylegesen elvégzett feladatokról 
dokumentációt vezet, amelyről elszámolási kötelezettsége van a Rétsági Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé. 
A szerződött feltétek betartását ellenőrzik, ezért az önkormányzat felelősége, 
hogy a regisztrált álláskeresők közül olyan embereket válasszon, akikkel a vállalt 
követelményeknek meg tud felelni. Több tucat kiértesítés kezdeményeztünk a 
megfelelő hivatallal sajnos ennek a hatékonysága nagyon alacsony volt. 
Egyszerűen a kiválasztott emberek vagy nem is jeleztek vissza vagy közölték, 
hogy ennyi pénzért nem hajlandók dolgozni.  A munkafegyelem terén több 
súlyos probléma adódott csakúgy, mint a munkavégzéssel. Problémát okoz, 
hogy a közfoglalkoztatottak továbbra sem hajlandók a munkaidő betartására. 
Nehezen értik meg, hogy pl. a napi bevásárlást nem munkaidőben kell 
megoldani. A kiosztott feladatok elvégzése nem megfelelő, aminek külső és 
belső okai is van. Véleményem szerint a foglalkoztatási program 
megvalósításához csak olyan álláskeresőket kell alkalmazni, akik elősegítik a 
város fejlődését, a rétsági közterületek tisztaságának megőrzését. Nem bír el a 
program olyan embereket, akik csak a „magasabb bér” vagy „biztosítási jogok” 
vagy éppen a „nyugdíjba vonulás” reményében el lébecolnak itt.  
Ki kell jelenteni, hogy ebben a városban kevés az olyan álláskereső, aki a 
szerződött feltételeknek megfelelően foglalkoztatható.  

A kiválasztható emberek között többnyire olyanok vannak, akik már a verseny 
szférában nem akarják vagy nem tudják magukat megmérettetni munkavégzés 
szempontjából.  Ezeknek a közmunka programoknak a város érdekében egyre 
kevesebb jelentősége és értelme lesz. Át kell vizsgálni azt is hogy egyáltalán a 
megnövekedett adminisztráció végett szüksége van egyáltalán a városnak 



ebben érdemes részt venni. Az előző Képviselő Testület több éves döntései 
alapján a város jól áll gépekkel. Ezek a gépek többsége több éve hatékonyan 
dolgozik a városban.  

 

Néhány gép jelentősen elhasználódott ezeknek a gépeknek a cseréje szükséges. 
Javításuk egyre gazdaságtalanabb.  Ezek a gépek a közmunkások által végzett 
jelentős munkát hatékonyabban eltudják végezni. Viszont a kézi erővel 
elvégzett munka teljes mértékben nem váltható ki.  

Ezért véleményem szerint a megfelelő szakmunkás állomány növelésére lenne 
szükség. Ez se egyszerű feladat, mert a létszámhiány az erősen érzékelhető a 
városban is jelentős szakember hiány van. Egyes a területeken ebben az évben 
is lehet elmaradás és az elvárásoknak nem biztos, hogy mindig megtudunk 
felelni. A munkaügyi központtal megfelelő szintű a kapcsolattartás, ezért 
kimerem mondani, hogy több feladatunkra rendelkezésre álló munkaerőt nem 
tudunk behozni a programba. 

Végül de nem utolsó sorban megszeretném említeni hogy az egészségügyi 
járvány is rakott ránk plusz feladatokat. Többször le fertőtlenítettük a 
játszótereket illetve a városban kint levő utca bútorokat is. Nagyon oda 
figyeltünk a munka helyeinken is a higiéniára.  Úgy érzem ezeknek a plusz 
feladatoknak is sikeresen megfeleltünk.  

 

A csoport 2020‐ben a következő feladatokat hajtotta végre. 

• a  város  területén  kialakult  illegális  szemétlerakatok 
felszámolása szelektív szigetek folyamatos takarítása. 

• rendezvények  utáni  takarítás,  (akár  munkaszüneti 
napokon is  

• parkok  gondozása,  növények  gondozása,  folyamatos 
fűnyírás, takarítás, locsolás. 

• játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás locsolás, 
• temető  folyamatos  gondozás  fűnyírás  locsolás, 

takarítás, feljárati lépcső karbantartása, 
• kapcsolattartás a hozzátartozókkal (munkaidőn túl is!), 

temetések  előkészítése,  sírhelymegváltások 
adminisztrációja, 

• játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás locsolás, 



• figyelmeztető táblák kihelyezése, karbantartása 
• KRESZ‐  parknál  kispályás  foci  pálya  karbantartása 

gondozása, locsolása fűnyírás takarítása, 
• a Hunyadi liget közösségi igénybevétele előtti és utáni 

takarítása, 
• Temető útjai melletti padka, parkoló zúzott kővel való 

ellátása. 

• A város útjainak több helyen a keletkezet kátyúk 
betömése zúzott kővel.  

• Önkormányzati parkoló kátyúzása 
• fakivágások koordinálása 

• a  város  felújítási  során  megfelelő  együtt  működés 
külsős cégekkel, 

• Zöld növényzet telepítése egész évben gondozása 

• közmunka  programok  sikeres  lebonyolítása, 
feladatkiosztás, irányítás, adminisztráció, 

• diákmunka  sikeres  lebonyolítása,  feladatkiosztás, 
ellenőrzés, irányítás, adminisztráció, 

• képzési  programmal  járó  közfoglalkoztatás 
lebonyolítása,  hogy  a  sikeres  vizsgát  tevők  minél 
hamarabb munkát találjanak, 

• ellenőrzések sikeres koordinálása. 
• Óvoda folyamatos karbantartása, kisebb javítások, fe 
• önkormányzati  bel‐  és  külterületeken  folyamatos 

fűnyírás kiültetett növények gondozása, 
• sövények gondozása nyírása, 
• vízelvezető árkok, tisztítása karbantartása, 
• patak  meder  önkormányzati  tulajdonú  részének 

karbantartása fűnyírás pucolása, 
• Közterületek  kezelése  a  törvényeknek  megfelelően. 

(Fertőtlenítés bezárás stb ) 
• a  város  szökőkútjának  folyamatos  karbantartása 

üzemeltetése, tisztítása 
• városban  történt  káresemények  nyomainak  és 

szabálysértések fotózása, szükség esetén 
• a károk helyreállítása, 



• a  buszmegálló  utas  váró  épületének  folyamatos 
nyitása  zárása  tisztítása  karbantartása,  károk 
elhárítása. 

• télen az utak járdák hó letakarítása csúszásmentesítés, 
• közúti  táblák  kihelyezése  a  megrongálódót  táblák 

cseréje, 
• padok javítása, karbantartása 
• vis  major  feladatok  ellátása  (elpusztult  állatok 

szakszerű eltakarítása, vihar által kidöntött  fa,  letört 
gallyak  eltakarítása,  vízátfolyó  ereszek  dugulás 
elhárítása, 

• karbantartási munkákhoz árajánlatok bekérése, 
• karácsonyi közvilágítás elemeinek fel‐ és leszerelése, 
• karácsonyi díszítő elemek (Betlehem, Adventi koszorú) 

felépítése kihelyezése működtetése. 
• irodai és tárgyaló székek megerősítése, 
• új járdák megóvása. karbantartása  
• a Ady ‐Széchenyi téren labdafogó háló javítása 
• plakátok kihelyezése önkormányzati levelek kihordása 
• házasságkötő terem folyamatos átrendezése, 
• ünnepekre a város fellobogózása, majd a zászlók 

leszedése 

• Mindszenty‐parkok  folyamatos  karbantartása, 
tisztítása 

• rendezvényekre tárgyak ki‐ és visszaszállítása, 
• játszóterekbe homokozókból a régi homok elvitele, új 

homokkal történő feltöltése, védőponyva rátétele, 
• bútorcserék  miatt  régi  bútorok  elszállítása, 

raktározása, selejtezése, 
• virágládák  áthelyezése, beültetése,  locsolása mosása, 

festése, 
• lakossági bejelentések, problémák kezelése. 
• kisgépek  szerszámok  folyamatos  karbantartása, 

javítása  csak  ritka  esetben  vettünk  igénybe  külső 
cégek szolgáltatásait. 

• patak  meder  önkormányzati  tulajdonú  részének 
karbantartása  fűnyírás  pucolása  utak  padkázása, 
keletkezett utak javítása, kátyúk megszüntetése 



• kihelyezett  hirdető  táblák  tisztítása  festése  majd  a 
táblák visszahelyezése.  

• dugulás elhárítások hiba esetén bejelentés, 
• Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben 

bejelentett  karbantartási  munkák  elvégzése 
szakmunkás létszámnak megfelelően, 

• üresen  álló  önkormányzati  ingatlanok  folyamatos 
ellenőrzése, 

• szakközép  iskola  területének  folyamatos 
karbantartása, fűtés biztosítása, ellenőrzése, 

• munkagépek karbantartása, tisztítása, javítása, 
•  

Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy munkánkat a fentiek tükrében 
megítélni szíveskedjenek.  

Rétság 2021. június 28 
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       Salgai György Városgondnok 
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Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Erdeiné Horváth Krisztina 

                                                                                     Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester                        
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL 

ELŐTERJESZTÉS  

a képviselő-testület 2021. július 8-i ülésére 
 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékozta-
tást a kintlévőségekről.  
 
 
Adótartozások 
 
2021. 06. 15. 
Tartozás  Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
Építményadó (9 adós) 477 53
Kommunális adó (23 adós) 347 15
Iparűzési adó (77 adós) 8.393                 109
Gépjárműadó (53 adós) 1.293 24
Talajterhelési díj (1 adós) 16 16
                            10.526 71
 
A hátralék összege minden adónemben csökkent. 
 
A követelésállomány 2020. 10. 31-én 21.162 eFt volt, ez 10.636 eFt-tal csökkent.  149 az adó-
tartozók száma, az egy adózóra jutó adótartozás összege 71 eFt. 
 
A helyi iparűzési adóbevallás határidejét a kialakult veszélyhelyzet, és a vállalkozások segítése 
érdekében módosították 2020-ban 2020. szeptember 30-ra. Így a 2020. 09. 15-i helyi iparűzési 
adóban az előlegek egy része nem a valóságot tükrözte, mert aki nem nyújtotta be a bevallását 
május 31-én, annak az előlege megegyezett a 2020. 03. 16-i előírás összegével. 
A vállalkozások további segítése érdekében a kkv-k egy részének az iparűzési adóját és az előle-
geit is maximálták 1%-ban. Ehhez a vállalkozásoknak kérelmet kellet benyújtaniuk, azonban a KA-
TA adóalanyok automatikusan megkapták a kedvezményt. Ezt a nyilatkozatot 195 adózó benyúj-
totta. Helyi iparűzési adóban a 2021. 03. 16-i előleg összege, ami ez említett intézkedések miatt 
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kiesett: 8.610 eFt, a 2021. 09. 15-i előleg összege: 11.280 eFt (ez még változhat). A KATA adó-
alanyoknál ez az adó összege, ami nem folyik be 1.708 eFt. 
Összesen: 21.598 eFt jelenleg. 
 
 
Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2020. 10. 31. és 2021. 06. 15. időszak között: 
 
Építményadó  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

543 477 -66 0 0 0 
 
Kommunális adó  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

519 347 -172 46 41 -5 
 
Iparűzési adó  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

17.016 8.393 -8.623 7.029 32.261 25.232 
 
Gépjárműadó   
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

2.994 1.293 -1.701 31 191 161 
 
Talajterhelési díj  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

90 16 -74 163 163 0 
 
Intézkedések 
 
Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre adófolyószámlán lévő egyenlegükről tájékoztatást 
kaptak. Akinek az egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozá-
sa, kérésére átvezettük. 
 
A 2021. 03. 08-án egyenlegértesítőt küldtem 528 adózónak a 2021. 03. 16-án esedékes befi-
zetésről. Ezek az értesítők tartalmazták az adózó számláin nyilvántartott hátralékot, és túlfizetést 
is.  
Az iparűzési adó bevallása és feldolgozása után minden adózó kapott adófolyószámlát a 2021. 
05.31-én esedékes iparűzési adójáról. A meghozott veszélyhelyzeti intézkedések miatt a könyve-
lők és a vállalkozók egy része nem tudta követni – elmondásuk alapján -, hogy mikor, mit kell ten-
nie, és mit fizetnie. Ezért a tájékoztatásuk folyamatos volt. 
 
Kifüggesztésre került az adóslista: 
 
A 2021. 06. 15-én kifüggesztett adóslistán összesen 12 adózó szerepelt: 9 adózó 100 eFt fe-
lett, és 3 adózó 50- 100 eFt között tartozott. 
Ez az előző időszakban készült listához képest 1 adótartozóval csökkent. 
 
2 adózó részletfizetési kedvezményt kapott az elmúlt időszakban. Jelenleg 3 adózó teljesíti a 
részletfizetést. 
 
Felszámolási eljárás alatt 4 adózó van, adótartozásuk 43 eFt, pótléktartozásuk 14 eFt. Új fel-
számolási eljárás nem indult. Egy felszámolási eljárás lezárult, az adózó 118 eFt adóval és 9 eFt 
pótlékkal tartozott. A felszámolási eljáráshoz csatlakoztunk hitelező igény benyújtásával, azonban 
vagyoni fedezet hiányában követelésünk nem került teljesítésre. 
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Önálló bírósági végrehajtónál jelenleg 1 adózó van, 13 eFt adótartozással átjelentve. 
NAV-nál jelenleg nincs behajtásra átadott adótartozó. 
 
15 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapján az 
adótartozásukra. 
 
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői intéz-
kedésekről: 
 
Polgármesteri intézkedések: 
 
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat kérdéseikkel az ügyintézőhöz irányította. A térítési díjjal 
kapcsolatban, aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányította.  
 
Jegyzői intézkedések:  
 
Adótartozás tekintetében figyelemmel kíséri az intézkedéseket. Tájékoztatja az adósokat a részlet-
fizetési lehetőségekről. A jegyző az adó-, térítési díj-, a bérleti díj-, és a lakbértartozások tekinteté-
ben intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről.  
 
Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások: 
 
 
Lakbér: 
 
1 fő tartozik. Összesen: 25.380.- forint értékben. Az előző jelentéshez képest, 12.090.- forinttal nőtt. 
A fizetési felszólítást kiküldtük. 
 
Közterület és hirdetőtábla: 
 
Közterület használatból eredő tartozás 1 cégnek van: 9.600.- forint.  
Hirdetőtábla tekintetében jelenleg 2 cég tartozik: 62.738.- forint.  
Fizetési felszólítást kiküldtük. 
 
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása: 
 
Tovább számlázott díjak számlázása tekintetében folyamatos a befizetés, nincs tartozás. 
Bérleti díj tartozás tekintetében: 4 cég tartozik. Összesen: 978.054.- forint.  
A föld haszonbérleti díj tekintetében 1 fő tartozik. 48.576.- forint összegben. Az előző jelentéshez 
képest 8.096.- forinttal csökkent. 
 
Étkezési térítési díjak: 
 
Az iskolai intézmény étkezésnél: 280.615.- forint az elmaradás. Ez az előző jelentéshez képest 
34.405.- forinttal csökkent. A fizetési felszólítást kiküldtük, befizetésük folyamatos. 
Szociális étkezés tekintetében 1 főnek van elmaradása. 44.160.- forint. 
Több olyan étkező van, aki a többszöri felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Óvo-
dai térítési díj tartozás:5.035.-forint. Az előző jelentéshez képest: 15.215.- forinttal csökkent. 
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Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások részletezése:  
     

Megnevezés 
nyitó 

hátralék 
lejárt 

tartozás jelenlegi hátralék követelés változás 
lakbér 13290 25380 25380 12090
közterület 0 9600 9600 9600
hirdető tábla 0 62738 62738 62738
bérleti díj 0 978054 978054 978054
továbbszámlázott 0 0 0 0
földbérlet 56672 48576 48576 -8096
iskolai étkezés 315020 280615 280615 -34405
szociális étkezés 44160 44160 44160 0
óvodai térítési díj 20250 5035 5035 -15215
Összesen: 449392 1454158 1454158 1004766 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2021. június 25. 
 
 
                                                                                             Mezőfi Zoltán 
                                                                                              polgármester 
 

2. Jogszabályi hivatkozások 
 
3. Határozati javaslatok 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat követelésállomá-
nyáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől – a jog-
szabályokban rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködést, és 
számokban is kimutatható eredményes munkát vár. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 
 
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                   Jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző           

Állásfoglalás munkáltatók részére ‐ SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vevő intézményekről 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatotta-
kat több kedvezmény illeti meg. A jogszabályokat ki-ki a maga gondolkodásmódja szerint értelmezi.  
 
Ide vonatkozó jogszabályok: 
 
A Kormány 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete  
 
1. § Ingyenesen, a  menetjegy megvásárlása nélkül (a  továbbiakban: utazási kedvezmény) veheti 
igénybe a  helyközi és a  helyi személyszállítási közszolgáltatást az  egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 3.  § d)  pontja szerinti egészségügyi dolgozó, valamint az az orvos-, egészségtudo-
mányi képzésben részt vevő hallgató, aki a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közre-
működik. 
  
 
A Kormány 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete  
1. § (1) Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővá-
rosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási 
kedvezmény)  
a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dol-
gozó,  
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,  
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,  
d) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a  SARS-CoV-2 koronavírus-
világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.  
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A Kormány 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következ-
ményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról  
 
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban,  
b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban,  
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses jogvi-
szonyban,  
d) a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalma-
zotti jogviszonyban,  
e) a  szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve 
javítóintézetnél,  
f) a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál foglalkoz-
tatott személy.  
(2) Ha a  foglalkoztatott 2021. évben a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vett, a  2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótsza-
badságra (a  továbbiakban: pótszabadság) jogosult.  
 
Valamennyi Kormányrendelet kimondja, hogy a kedvezmény azokat a dolgozókat illeti meg, akik több-
letfeladatként részt vettek a védekezésben. Az egészségügyi szabályok betartása mindenkire egysé-
gesen érvényes volt. A jogszabályok több helyen az intézményvezetőkre bízzák a kedvezmények 
megadását, igazolását. 
 
Rétság Város közigazgatás területén legjobb tudomásom szerint az alábbi intézmények vettek részt 
konkrétan a védekezésben: 
 
Rétsági Polgármesteri Hivatal: 

- lakossági tájékoztatók közzététele, 
- fertőtlenítő szerek, védőeszközök beszerzése, 
- önkéntes segítők toborzása, 
- önkéntes segítőt igénylőktől listák felvétele zömében telefonon, 
- lakossági névsor lekérdezése, személyes adatok letiltását kérő személyek külön listázása, 
- borítékírás maszkok kihordásához, 
- maszkok borítékolása, 
- étkezésszervezés 
- oltásszervezés, 
- vállalkozók részére jogszabályértelmezés segítése, 
- folyamatos kapcsolattartás a rendőrséggel, járványügyi kollégákkal 

 
Városüzemeltetési Csoport 

- játszóterek lezárása, folyamatos ellenőrzés, 
- közterületek fertőtlenítése. 

 
Napköziotthonos Óvoda 

- maszkok kihordása a lakosság részére 
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A védekezésben jelentős részt felnőtt háziorvosi szolgálataink vettek részt a folyamatos oltással és 
oltásszervezéssel.  
 
Kérem segítsük az intézményvezetők munkáját azzal, hogy meghatározzuk a védekezésben résztvevő 
intézményeket, egységeket.  

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
Jámbor Lajos  

           jegyző  
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1.részben felsorolva 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SARS‐CoV‐2 koronavírus‐
világjárvány  következményeinek  elhárításában  részt  vevő  intézményekről  és  a  védekezésben 
résztvevők részére járó kedvezményekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a   koronavírusjárvány miatti védekezésben 
Mezőfi Zoltán polgármester, a Rétsági Polgármesteri Hivatal, a Városüzemeltetési Cso-
port és a Napköziotthonos Óvoda intézmény dolgozói vettek részt. 
 
A Kormányrendeletben megfogalmazott kedvezmények csak a védekezésben résztvevők 
jogosultak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 



PM. HATÁROZATOK 
2020. 

156/2020. XI. 15. „Települési önkormányzatok számára illegális hulladéklerakók 
felszámolásárnak támogatásáról” szóló pályázaton indulás lehetősége 

A pályázat benyújtásra került, 
forráshiány miatt nem nyertünk 

157/2020. XI. 10 TKB döntés kérelem szerint 
158/2020. XI. 12. Döntés Bölcsődepályázat közbeszerzési eljárásának folytatásáról Értesítések megtörténtek. 
159/ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Értesítések megtörténtek 
160/ Vezetékes ivóvízhálózattal kapcsolatos vagyonelemek térítésmentes átadása Az átadás megtörtént 
161/ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szerződés-módosítási kérelme A régi szerződés felmondára 

került, az új pedig aláírásra. 
162/2020. XI. 14. NMI – Képzési helyszín biztosítása A képzés a járvány miatt csak 

időszakosan folyt a helyszínen . 
163/2020. 11. 17.  Fogorvosi szolgálati lakás felújítása A szerződéskötés és a kivitelezés 

megtörtént. 
164/2020. 11. 18. Tájékoztató követelések állományáról Intézkedést nem igényel 
165/ Jegyzői kérelem folyamatos 
166/ VABI Hungária Kft. vételi ajánlata A kérelmező értesült a döntésről 
167-186 Szocbiz  
187/2020. 11. 18.  Együttműködési megállapodás elfogadási kérelme Az óvodavezető érdekében a 

megállapodás aláírásra került 
188/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 2020. 11. 13. 
189/2020. 11. 23 2021. évi földhaszonbér megállapítása folyamatos 
190/ Árajánlat kérés OTP Jelzálogbank Zrt-től Az árajánlat megérkezett 
191/ 2021. évi adómértékek megállapítása folyamatos 
192/ ACE Telekom szerződés jóváhagyása A szerződés megkötésre került 
193/2020. 12. 07 Bölcsőde közbeszerzési eljárás Végrehajtva 
194/ Önkormányzat 2020. évi háromnegyedéves beszámolója folyamatos 
195/2020. 12. 10. Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatásának módosítási kérelme A módosított megállapodás 

aláírása megtörtént 
196-274 Szocbiz  
275/2020. 12. 18. Önkormányzati és intézményi dolgozók munkájának év végi elismerése A dolgozók a jutalmat megkapták 
276/2020. 12. 29. Kérelem tulajdonosi hozzájáruláshoz A hozzájárulást megadtam (DM) 
277/ Bölcsőde új közbeszerzési eljárás Végrehajtva 
278/ Rétság belterület 779 hrsz-ú telek árverezésének eredménye Nyertes kihirdetésre került 
279/ Szerződéskötés jóváhagyása (EFI) VMKK – Int.vezető értesült a 

döntésről 
280 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, megbízási szerződés jóváhagyása folyamatos 
281 Belső ellenőri megbízási szerződés jóváhagyása Szerződéskötés megtörtént 
282 Képviselő-testület 2021 évi munkaterve folyamatos  

283 Iskolai étkező kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálása Ajánlattevők értesítési metörtént 



 
 

PM. HATÁROZATOK 
2021. 

 
Hat.száma, kelte Határozat tárgya Határidő 

   
1/ 01. 11. 2. sz. főút buszöböl forgalomba helyezési engedély Lantos úr megbízva 
2/ 01. 11. Névhasználat iránti kérelem Névhasználat engedélyezve 
3/ 01. 11. Szerződés jóváhagyása (Manual Hungary Kft.) Szerződéskötés megtörtént 
4/ 01. 13. Bölcsőde - közbeszerzés végrehajtva 
5/ 2021. évi költségvetés összeállításának szempontjai 2021. évi költségvetés 

összeállítása megtörtént 
6-22/ Szocbiz  
23/ 01. 21. Árajánlat és tervezői szerződés jóváhagyása (VALDODERM) Szerződéskötés megtörtént 
24/ 01. 22. Bérleti szerződés – PRAEMEDIC KFT Szerződéskötés megtörtént 
25/ 01. 22. Takarítói státusz feloldása a Védőnői szolgálatnál azonnal 
26/ 01. 28. Bérleti szerződés jóváhagyása - Kutyaiskola Szerződéskötés megtörtént 
27-33/ Szocbiz  
34/ 02. 08. Szerződés-módosítás jóváhagyása (Rózsa Attila) Szerződéskötés megtörtént 
35/ 02. 08. A 2021. évi költségvetés előkészítése Végrehajtás folyamatos 
36/ 02. 08. Iskolai étkezde 2021. 02. 20 
37/ 02. 15. Szőlő utcai és laktanyai ingatlanok értékesítése 2021. 02. 04. 
38/ 02. 15 Rétság, 356/62. hrsz alatti Mentőállomás csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 

vízjogi létesítési engedély kérelem 
2021. 02. 22. 

39/ 02. 15. Garázshely adás-vétel 2021. 02. 28. 
40 - 61/ Szocbiz  
62/ 02. 22. Szerződés jóváhagyása (thyssenkrupp GmbH) Szerződéskötés megtörtént 
63/ 02. 22. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Szabályzat jóváhagyása Intézményvezető értesült 
64/ 02. 24.  Soft Program végrehajtására érkezett árajánlatok elbírálása, szerződés-

tervezet jóváhagyása 
Szerződéskötés megtörtént 

65/ 02. 24. Tanuszoda csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély 
kérelem 

Értesítés megtörtént 

66/ 02. 26. Gyalogátkelőhelyek biztonságos megvilágítását biztosító lámpatestek 
cseréjére javaslat 

Szerződéskötés megtörtént 

67/ 03. 03. 2. sz. háziorvosi szolgálat orvosi munkáira pályázat kiírása Pályázat kiírásra került 
68/ 03. 16. Barter Együttműködési Megállapodás Értesítés megtörtént. 
69/ 03. 18.  Zöld város pályázat – tisztázó döntés Értesítés megtörtént 
70/ 03. 18. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tűzvédelmi rendszerének 

áttervezése és kivitelezése 
2021. 03. 31. 



71/ 03. 18. Szőlő utcai és laktanyai ingatlanok értékesítése II. 2021. 03. 31. 
72/ 03. 22. VMKK 2020. évi beszámoló és 2021 évi munkaterv, 2021 évi Szolgáltatási terv Értesítés megtörtént 
73/ 03. 22. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás lehetősége Szerződéskötés megtörtént 
74/ 03. 22.  Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, 

illetve a 2020. évi mérlegbeszámolóról szóló tájékoztató 
Értesítés megtörtént 

75/ 03. 22.  Köznevelési intézmény átszervezése Értesítés megtörtént 
76/ 03. 22.  Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése 
Értesítés megtörtént 

77/ 03. 23. Bölcsőde közbeszerzési eljárás Értesítés megtörtént 
78/ 03. 23. Lakossági hulladékszállítási díj átvállalása - tájékoztatás Szolgáltató értesítése 

megtörtént 
79/ 03. 24. A Pritamin Kft-vel kötött szerződés-módosítás kérelmének utólagos 

jóváhagyása 
Szerződéskötés megtörtént 

80/ 03. 28. VABI Hungária Kft kérelme II. Értesítés megtörtént 
81/ 03. 31. Gyermek- és szociális étkezés díjának megállapítása Szerződéskötés megtörtént 
82/ 03. 31.  Tervezői szerződés jóváhagyása (Valdoderm Kft. -VMKK) Szerződéskötés megtörtént 
83-93/ 03. 31.  Szocbiz  
94/ 04. 06. 2021. évi Közbeszerzési terv Nyilvánosságra hozatal 

megtörtént 
95/ 04. 06. Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve folyamatos 
96/ 04. 08. Megállapodás módosítás Rózsa Attila vállalkozóval Szerződéskötés megtörtént 
97/ 04. 08. Egyedi előfizetői szerződés Szerződéskötés megtörtént 
98/ 04. 09. Megbízási szerződés – Bölcsőde közbeszerzés Szerződéskötés megtörtént 
99/ 04. 16. Jónás Mihály kérelme A hirdetés megtörtént 
100/ 04. 16. Rétság 356/50 és 356/49 hrsz-ú épületek értékbecslésének 

megismétlése 
Az értékbecslés 

megrendelése és az 
értékbecslés megtörtént. 

101-126 Szocbiz végrehajtva 
127/ 04. 28. Pótelőirányzat kérése nyilvántartásba véve 
128/ 04. 28. Vállalkozási szerződés jóváhagyása (VMKK – Pásztor Zoltán) Szerződéskötés 

megtörtént 
129/ 04. 28. Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása Közbeszerző értesítve 
130/ 04. 28. Bérleti szerződés jóváhagyása A bérleti szerződés 

aláírása PM részéről 
aláírásra került 

131/ 04. 28. 32 HA területrendezési munkáinak folytatása Árajánlatok kérése 
megtörtént 

132/ 05. 11. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős Hirdetmény elkészült, 



állattartás elősegítése” című pályázat benyújtása érdeklődő nem volt 
133/ 05. 11. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént 
134/ 05. 12. Rétság 780 hrsz-ú ingatlan értékesítése Szerződés aláírása 

megtörtént 
135-188 Szocbiz végrehajtva 
189/ 05. 19. Ady utcai játszótér kerítés magvalósítása Pályázat benyújtása 

megtörtént 
190/ 05. 19. Az általános iskola előtti játszótéri elemek áthelyezése A volt laktanyába 

beszállításra kerültek az 
eszközök 

191/ 05. 19. Értékbecslés ismételt megrendelése (356/49, 356/50) Szerződés kötés 
megtörtént 

192/ 05. 19. Közterületről történő fakivágási kérelmek elfogadása kivágások megtörténtek 
193/ 05. 27. Gyereknap Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént 
2021. 05. 29. 

194/ 05. 27. Értékbecslés ismételt megrendelése (356/49, 356/50) 2021. 04. 30. 
195/ 05. 31. Rétság, Kossuth u. 10. sz. (200 hrsz) ingatlan értékbecslése Keretösszeg biztosításra 

került 
19. 05.31. ÉMÁSZ Hálózati üzemeltetési szerződés Szerződés kötés 

megtörtént . 
197/ 05. 31. Zöld Város fenntartási munkák Szerződés kötés 

megtörtént 
198/ 05. 31. VMKK – Szent István Napok programterv Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént  
199/ 06. 02. Nemzeti Összetartozás Napja Intézményvezető 

tájékoztatása megtörtént 
200/ 06. 03. Pritamin Kft-vel szerződés felmondása A szerződésfelmondásról 

szóló levelet átvette a 
vállalkozó 

201/ 06. 03. ÉMÁSZ Hálózati üzemeltetési szerződés Szerződés kötés 
megtörtént 2021. 05. 31. 

201/06.10 Gyermekvédelmi beszámoló a beszámoló elfogadásra 
került 



202/06.10 Nyári diákmunka lehetősége a program támogatása 
megtörtént, lejelentettük a 

létszámot 
203/06.10. 2021. évi béremelés Határozat szerint 

végrehajtva 
204/06.11 Igazságügyi szakértő felékérése 356/49-50 Szerződéskötés 

megtörtént 
205/06.11 Mobil WC szerződés jóváhagyása (KRESZ park) Szerződéskötés 

megtörtént 
206/06.14 356/12 Hrsz átvételének lehetősége tájékoztatás megtörtént az 

elutasításról 
207/06.14. Szőlő utcai telkek adás-vételi szerződésének jóváhagyása Az aláírás a vállalkozó 

elfoglaltsága miatt 
elmaradt 

208/06.14 Árajánlat kérés a Kossuth u. járda felújítására és az urnafal 
építésére    

Az árajánlat kérés 
megtörtént 

209/06.14 Dombai Gábor árajánlata laktanya geodétai munkáira A vállalkozó szerződés-
tervezetet még nem 

küldött, elmondása szerint 
Tolmács jóváhagyására 

vár. 
210/06.14 Rendőrlakás felújítás A Városüzemeltetés 

Csoport tagja megtette a 
javaslatot. 

211/06.14 VMKK szerződései – Rutkai B Intézményvezető 
tájékoztatása megtörtént 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a veszélyhelyzet alatt 
hozott polgármesteri döntésekről 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy adminisztrációs munkámról, ügyfélfogadásaimról a tájékoztatást mellőz-
zem. Azt gondolom, hogy a rekordmagas számú polgármesteri határozatszám híven tükrözi 
munkánkat, valamint a város működését, fejlődését a veszélyhelyzet alatt is. 
 
 
A veszélyhelyzet alatti polgármesteri munkámról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Szeptember 02.: Dr. Fidel Enikő keresett meg, tájékoztatást kért a II. számú háziorvosi szolgá-
latnál megüresedett orvosi álláshelyről. Tájékoztattam őt a lehetőségekről, valamint arról, hogy 
a praxis megvásárlásáról kitől tud érdeklődni. 
Aláírásra került a Green Goes Kft-vel a vállalkozási szerződés. 
 
Szeptember 03. A 32 ha-os területen bejáráson vettem részt. Megbeszéltük a következő heti 
munkaterület átadást.  
A Rákóczi út 32. szám alatti önkormányzati épület tetőszerkezete beázott. A káreseményt 
bejelentettük a biztosítónak. Ezen a napon a kárszakértő megtekintette a tetőt. 
 
Szeptember 04.: Testületi anyag, kárszakértői jegyzőkönyv megküldésére került sor. 
 
Szeptember 07.: Demeter Magdolnával a volt laktanya területén volt közös bejárás. 
 
Szeptember 08.: Vállakozó kért találkozót, szándéka szerint dohányboltot kívánt nyitni 
Rétságon. Ezt követően az  Ipoly TV készített velem riportot a Zöld Város pályázat kapcsán. 
 
Szeptember 09.: Kérelmet nyújtottam be az ÉMÁSZ-hoz, az október 08-i Petőfi utcai kikapcso-
lás tárgyában (hatalmas méretű fenyőfák kivágása). 
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Varga Dávid Gézával egyeztettem a Rákóczi út 32. szám alatti épület javítása érdekében, a 
lehetséges kivitelezőről. 
Oláh Tamás a DMRV munkatársa keresett fel az ivóvízközmű térítésmentes átadás előkészí-
tése érdekében. 
 
Szeptember 12.: Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem részt. A város területén 
végzett munkájukat megköszöntem. 
 
Szeptember 14.: A Green Goes Kft részére átadásra került a munkaterület. 
A beérkezett javaslatok alapján egyeztettem az ácsokkal a Rákóczi út 32. szám alatti épület 
tetőjavítása tárgyában. 
Az óvodaudvarra megkérkezett a 4 millió forintos árajánlat, melyről sem a jegyző sem jóma-
gam nem tudtunk.  
A buszöböl forgalomba helyezéséről egyeztettem a műszaki ellenőrrel. Réges-régen tudott 
volt a ráépítés az állami területre, több más okkal együtt ezért nem lehet forgalomba helyezni. 
 
Szeptember 15.: Testületi ülés 
 
Szeptember 16.: Green Goes Kft vezetője keresett meg ideiglenes telephely igényével. A volt 
laktanyát bejárva megtaláltuk a megoldást. 
 
Szeptember 21. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
A Rákóczi út 53-59. szám előtti ingatlan kitűzésén vettem részt. 
Demeter Magdolna és társával volt közös egyeztetésünk. 
Részt vettem a Spangár kör rendezvényén, díjakat adtam át. 
 
Szeptember 22. A Zöldváros pályázat ellenőrzéséről értesített Magyar Államkincstár. Doku-
mentumokat készítettünk elő az ellenőrzéshez. 
Bíró Annát emlékeztettem a korábbi 1.000.000 Ft-os támogatás elszámolására. 
Pádár Gyöngyivel egyeztettem a fogorvos kinevezéséről, a kapcsolódó adatszolgáltatási, be-
jelentési kötelezettségekről. 
 
Szeptember 23.: A Kormányhivatal munkatársaival történt egyeztetés. Az építéshatósági dol-
gozók elhelyezéséhez saját tulajdonú épületbe, még rövid időt kértek. Kértük, hogy a közös 
költségek viselésére jogászuk készítsen elő egy megállapodást. Ezen a napon még csak két 
főről volt szó, majd másnap megérkezett a harmadik munkatársuk is. Sajnos megállapodás 
még a mai napig nem készült el.  
Kérésre felvetettük a Hivatal mögötti parkoló közös felújításának igényét. Azt a választ kaptuk, 
mivel közterület, ezért nem tudnak beszállni a költségekbe. 
 
Szeptember 24.: Középiskola tetőszerkezet felmérésén vettünk részt ajánlatot benyújtani kí-
vánó vállalkozóval . 
 
Szeptember 25.: Ütemtervet kértem a Green Goes Kft-től, lakossági tájékoztatót kívántam 
közzétenni. 
Kovács Miklóssal egyeztettem a területrendezési tervről, illetve a lehetséges iskolai étkezde 
helyszínéről. 
Hiánypótlás érkezett a MFP Temetőfelújítás pályázathoz, megküldtem a hiányzó dokumentu-
mot. 
Szeptember 26.: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat misével egybekötött közmeghallgatá-
sán vettem részt. 
 
Szeptember 28.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
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Oszter Sándor keresett meg kérésével kapcsolatban. A kéréséről előterjesztés és döntés szü-
letett. 
Kovács Domonkos keresett meg a II. világháború, illetve 56’ -os események kapcsán. Egy 
történelmi játékhoz kívántak filmkockákat készíteni a volt laktanya területén. Az elkészült 
anyagot megkaptam. Csak gratulálni tudok a fiatalembernek! Átgondolt, alapos, korhű alkotás 
készült.  
Szeptember 29.: Google keresővel figyelik az illegális hulladéklerakókat. A tolmácsi 
jegyzőhelyettes asszony keresett meg, hogy a volt laktanyában a rétsági tulajdonban lévő, de 
tolmácsi területen illegális hulladéklerakót találtak. Egyeztettünk elszállításáról, melyet termé-
szetesen önkormányzatunk rendelt meg. Köszönet a vállalkozónak, aki elszállította a hulladé-
kot, díjat nem kért érte.  
A tanuszoda projekt menedzsmentjével egyeztettem aktuális kérdésekről. Például beérkezett 
anyagok depózása. Többedszer jeleztem a szauna kérésünket, melyre ígéretet kaptam. 
Szeptember 29.: Tóth Ferenc atyával egyeztettünk a Mindszenty napról. 
 
Október 05.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
Képviselői egyezetetésen vettem részt. 
Felvettem a kapcsolatot a Romhányi erdészettel a 2020. évi szociális tűzifa és szállítása tár-
gyában. 
 
Október 06.: Sürgetésemre megérkezett a régészeti megállapodás. 
Beszédet mondtam az október 6-i ünnepségen 
A Család és Gyermekjóléti Központba voltam hivatalos munkaértekezletre. 
 
Október 08.: Koordináltam a szociális tűzifa beszállítását. 
Egyeztettem a fogorvos doktornő részére kiveendő lakásról, a fizetés, szerződés stb feltételei-
ről. 
Október 12.: Megtekintettük a lakást a doktornővel.  
Jelzést kaptam, hogy a volt OTP előtti fenyőfa gallyai a felújított rész tetejére vezetik a vizet. 
 
Október 13.: Helyszíni bejáráson voltam a Pusztaszántói út kastély utáni szakaszán. Lakossá-
gi bejelentés érkezett, hogy járhatatlan esőzés után.  
Projektértekezleten vettem részt. 
Egyeztettem Brezvai Imrével a vállalkozása kérelméről, felajánlásairól. 
 
Október 14.: Munkaterület átadáson vettem részt a 32 ha-os területen 
 
Október 15.: Dr. Szájbely Ernő képviselővel egyeztettem a doktornő lakhatási támogatásáról. 
Az egyeztetésbe bekapcsolódott Varga Dávid Géza képviselő is, aki egyetértett Szájbely dok-
tor javaslataival (ne a teljes összeg kerüljön kifizetésre az önkormányzat részéről, hiszen az 
orvosi lakásnak is lenne bérleti díja) 
 
Október 19. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
 
Október 20. Az AFT Hungária Kft. ünnepélyes rendezvényén vettem részt. 
PVB ülésen vettem részt. 
Legnagyobb ledöbbenésemre a PVB ülésről hazaérve csörgött a telefonom. A Rétsági Rend-
őrkapitányság munkatársa keresett meg azzal, hogy egy idős cukorbeteg hölgytől Budapesten 
ellopták a táskáját. Benne a kulcsa, telefonja, pénze. Gondoskodjak arról, hogy az ajtaja fel 
legyen törve és a hölgy be tudjon jutni az inzulinjáért. Azt hittem rosszul hallok! De közölték, 
hogy siessek, mert a hölgy rosszul lesz. Városgondnok úrral, Gál István úrral helyszínre men-
tünk. Az idős hölgy több mint óra múlva érkezett meg, elmondása szerint rosszul lett az úton, 
segítséget a Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársaitól kért. Vizet és kenyeret 
tudtak neki adni azonnal. Majd a lakáshoz érkezett még több segíteni szándékozó rétsági la-
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kos. Több órás kísérlet után sikerült a biztonsági ajtót betörni. Most jelentem ki, hogy ez volt 
az első és utolsó eset, hogy bárkinek a kérésére lakásfeltörésben részt vegyek. 
 
Október 22.: A Magyar Államkincstár megtartotta projekt ellenőrzését. Dokumentumok, tájé-
koztatás és helyszíni szemle voltak az ellenőrzés részletei. 
Testületi ülésen vettem részt. 
2020. október 26. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
 
2020. október 27. Illegális hulladéklerakók felszámolásáról egyeztettem Bihari Zoltánné ügy-
félszolgálati vezetővel. 
 
2020. október 28.: Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott tájékoztatott a Rákóczi út 32. szám 
alatti épülettel kapcsolatos terveiről. Felvetette, hogy esetleg a jelenlegi Polgármesteri Hivatal 
épülete nem fér-e bele az elképzeléseikbe, de azt a választ kaptam, hogy a magántulajdono-
sok jelenléte megakadályozza bármilyen pályázat benyújtását és úgy tudja, hogy irreális árat 
kérnének a helyiségekért. 
 
Október 29-30: A illegális szemétlerakók felszámolására kiírt pályázaton dolgoztunk. Bíró An-
na segítségével sikerült olyan környezetvédelmi szakembert találni, aki felmérte a 32 ha-on 
lévő hulladék mennyiségét fajtánként.  
 
November 2.: Megérkezett a környezetvédelmi szakember, a helyszínre kísértem. 
Kezdeményeztem Vandornyik Dénes műszaki ellenőrnél személyes találkozót buszöböl forga-
lomba helyezése miatt. 
Több felháborodott rétsági lakos keresett meg azzal, hogy Szendehely és Katalinpuszta között 
a Közút falat épít a gyorsító sávnál. Tájékoztattam a lakossági felháborodásról a Közút mun-
katársát, aki ekkor még nem is tudott arról, hogy aláírásgyűjtés is indult. 
 
November 03.: 9,00 órakor helyszíni egyeztetésen vettem részt Vandornyik Dénessel a busz-
öblöknél. 
 
November 04.: Konténerétkezdére árajánlatot beadni szándékozóval tekintettük meg a hely-
színt. 
November 06.: Előzetes egyeztetés, érdeklődés céljából megkerestük egymást egy vállalko-
zóval kutyaiskola nyitásának lehetőségének tárgyában. 
 
November 09.:  Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
Egyeztettem Dombai Gáborral a buszöbölpár helyszínrajza miatt. 
Green Goos Kft képviselője tájékoztatott aktuális kérdésekben 
Cseh nagykövettel találkoztam, elképzelésük hogy csereprogram keretében gyermekcsopor-
tok táborozhassanak a V4 alapból. 
 
November 10.: Több vállalkozó érdeklődött a bölcsőde pályázat kivitelezése tárgyában. Túl 
sok mindenről nem tudtam tájékoztatást adni, bíztattam őket, hogy adjanak be pályázatot, 
majd a pályázat kerül elbírálásra. A komolyabb érdeklődők nevei szerepelni fognak a megszó-
lítandó vállalkozások között. 
 
November 11. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
Kihirdetésre került a veszélyhelyzet.  
 
November 11-13. Veszélyhelyzet miatti előkészített anyagok átgondolása, sürgős feladatok 
összegyűjtse 
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November 16-20.: Koronavírus gyanú miatt önkéntes karanténba vonultam, 5 nap szabadsá-
got vettem ki. 
 
November 16-án hiánypótlást kellett benyújtani a 32 ha pályázattal kapcsolatban. Elektronikus 
úton a hiánypótlás benyújtásra került. 
 
November 18.: Felkértem Jávorka János alpolgármestert értékbecslések megrendelésére. 
Dombai Gábortól kértem árajánlatot a buszöböl 2. ráépített terület kimérésére. 
 
November 19.: Egyeztettem az egészségügyi ellátás és az intézmények veszélyhelyzetbéli 
helyeztéről. Mindenhonnan megnyugtató információkat kaptam. 
Kértem Jegyző urat, hogy Misik Imre úrral egyeztesse a tűzifa házhozszállítását, legyen meg-
állapodás. 
 
November 23.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
A nyugdíjasklub kecskeméti kirándulását ismételten továbbítottam a TKB felé. Márkus úrnak 
megküldtem a megszólítandó vállalkozók névsorát, egyéb adatait.  
Keserű Lászlóné keresett meg a repülősök több problémájával. Jelentős felújítást szeretnének 
a hangáron. 
 
November 24.: A Városüzemeltetési Csoportról egyeztettem jegyzővel, kiemelten a Város-
gondnok túlóráiról és csúsztatásiról kértem tájékoztatást. A korábbi megállapodás szerinti 
csúsztatásból már minimális óraszám maradt. Kértem, hogy ezek az óraszámok lehetőség 
szerint ne növekedjenek. 
 
November 26.: Hegedűs Henrik a NOOL újságírója keresett fel, interjút adtam. 
 
November 30.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
Menczelesz Miklós vállalkozóval tekintettük meg a fogorvosi lakást.  
 
Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Majoros Sándor műszaki ellenőr ismét el-
mondta a Pritamin Kft. képviselőjének, hogy nagyon nagy a lemaradás az ütemtervhez képest. 
Felhívta figyelmét  
 
December 03.: 100 éves lakost, Boldog Gyuláné Erzsike nénit köszöntöttünk kolléganőmmel. 
A köszöntés alatt a járványügyi szabályok betartására maximálisan ügyeltünk. 
 
December 04.: Lakosági panasz bejelentések érkeztek a közvilágítással kapcsolatban. Felvet-
tem a kapcsolatot az ÉMÁSZ helyi képviselőjével, majd a hibás címeket korrigáltuk. 
 
December 07-től 18-ig szabadságot írtam ki. 
 
December 07. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
 
December 08.: Digi torony helyéről egyeztettem a helyszínen a vállalkozás képviselőjével. 
 
December 09.: Munkaügyi Központban jártam, egyeztetés volt a közmunkaprogramról, stb. 
 
December 10.: Vakarcs Józseffel tárgyaltunk a rendőrségi kijelölésű önkormányzati bérlakás-
ról. 
Horváthné Moldvay Ilona keresett meg a garázshelyek visszaadás tárgyában. Részletes tájé-
koztatást kapott arról, hogy hogyan tudja kezdeményezni az eladást az önkormányzatnak. 
Délután Oláh Tamás úr keresett fel az ivóvízközművagyon térítésmentes átadásának ütem-
tervét ismertette. 
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December 11. Menczelesz Miklós benyújtotta pótmunka javaslatait, költségvetését. Minden 
tétellel nem értettünk egyet, kértem Jegyző urat, hogy a kérelem legyen megküldve valameny-
nyi képviselőnek. 
 
December 14. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
A laktanya telephelyen lévő vállalkozás vízbekötésével kapcsolatban Tömösvári Sándor úr 
keresett meg. Egy archivált térképet sikerült találnom, egyeztettük a lehetőségeket. 
A Zöld város programban átadásra került a templomkert felújítása is. 
 
December 17.: dr. Zagyvai Zsanett ügyvédnőnél aláírásra került Menczelesz Miklós részére 
eladott telek szerződése. 
 
December 18.: Ismét a Magyar Államkincstár végzett ellenőrzést, a közlekedésfejlesztési pá-
lyázat ellenőrzése történt meg. 
 
December 19: Interjút adtam a Rétsági TV munkatársának, kiemelten a lakosság tájékoztatá-
sát a veszélyhelyzet alatt folyó munkálatokról. 
 
December 21. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
 
2021. 
 
Január 4. : Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Majoros Sándor kifogásolta a pi-
actéri munkák lemaradását 
 
Január 6.: Interjút adtam a Nógrád Megyei Hírlapnak. 
Január 7.: Valkó István úr kért segítséget a tanuszodánál tervezett utak kialakítása tárgyában. 
Erre a napra szervezetem meg egy találkozót Szántó Csabával és Valkó úrral. 
 
Január 11. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
 
Január 12.: Zsemberi úrral egyeztettem a reggeli órákban, ezt követően állampolgársági es-
kün vettem részt. Délután Vakarcs József keresett meg a rendőrlakás kérelme kapcsán. Majd 
Urbán László kért találkozót településképi egyeztetésre. 
 
Január 13.: A kutyaiskolát működtetni kívánó vállalkozó keresett meg, egyeztettük a lehetsé-
ges szerződés részleteit. 
 
Január 15.: A gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében egyeztettem vállalkozóval. 
 
Január 18. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Szerződéseket igazítottunk, volt 
benne elírás. 
 
Január 20.: Rákóczi út 32. szám alatti épület bejárása vállalkozóval. Egyeztetés Hajnis Fe-
renccel a közigazgatási határ rendezésről. A túlzott kérelmeiről már tájékoztattam képviselő-
társaimat. Hajnis polgármester úr módosította kérelmét. 
 
Január 21.: A Városháza – Járási hivatal optikai kábelhálózatának átadás-átvételén vettem 
részt. Szintén a Rákóczi út 32. szám alatti épület bejárása vállalkozóval. 
 
Január 25. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Az utak járdás építése projekt 
műszaki átadását készítettük elő. 
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Január 26.: Megkaptuk a Kormányhivataltól a dolgozóarányos költségmegosztásra vonatkozó 
szerződés-tervezetet. Nem igazán értünk vele egyet, ezért kezdeményeztem, hogy Tácsik 
Bálinttal részleteiben beszéljük át a szerződést. Három dolgozó miatt a teljes két apparátusra 
szólt a tervezet Hivatalvezető úr egyetértését fejezte ki.  
Helyi vállalkozóval a volt laktanyában kerestünk raktározásra alkalmas épületet. A vállalkozó-
nak egyik épület sem felet meg. 
Január 27.: A zöld város pályázat műszaki átadásán vettem részt, a helyszínek bejárásával. 
Apróbb kifogások merültek fel, melyet a vállalkozó azóta már ki is javított. A műszaki átadás-
átvétel lezajlott.  
A Green-Goes Kft. képviselőjétől árajánlatot kértem a már járhatatlanná vált Pusztaszántó út 
szakaszának javítására. Folyamatosan érkeznek a lakók panaszai. Főleg csapadékos időben 
járhatatlan a patak előtti-utáni szakasz. Árajánlat még nem érkezett, pedig többször emlékez-
tettem a területen dolgozó mérnöknőt. 
 
Február 1.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. További határidő csúszás látszik 
a Piac udvarnál. 
 
Február 3.: Dr. Rádi László kért találkozót. A terveiről tájékoztatott, valamint a körzetében is 
beinduló oltások részleteit ismertette.  
Földgáz értékesítő vállalkozás keresett meg. Tájékoztatott a cégénél lévő lehetőségekről. 
Ezeket a vállalkozásokat ismerjük. Jelenlegi szolgáltatónkkal meg vagyunk elégedve, ezt kö-
zöltem képviselőjükkel is. 
 
Február 4.: Uszoda bejáráson vettem részt. Ismételten jeleztem szauna igényünket. 
Szilágyi Levente kérte közreműködésemet turisztikai térkép készítésében. A későbbi napoknál 
erre a témára nem térek vissza, az egyeztetés a következőképp zajlott. Szilágyi úr megküldte 
az általa készített turisztikai térképet. A véleményezés során több kifogást emeltem, további 
javaslatokat tette. Szilágyi úr a kifogásokat és a javalatokat köszönettel elfogadta, javította. 
Csak egy kifogást említek, nem szerepelt a Zulu étterem a térképen. Turisztikában ez fontos 
kereskedelmi egység. 
 
Február 5.: Garanciális bejáráson vettem részt a műszaki ellenőrrel az északi városrészben 
épült  buszöböl párral kapcsolatban.    
 
Február 8.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 317 hrsz-ú Jenő (Fekete) patak 
állapotáról érkezett lakossági bejelentés. A patak a Magyar Állam 1/1-es tulajdona. Tájékoztat-
tam a bejelentőt, hogy jogos észrevételével a tulajdonost keresse. 
 
Február 9.: Koordináltam a Pedagógiai Szakszolgálat ideiglenes áthelyezését. Felkértem Si-
mon Katalint az intézmény ideiglenes befogadására a fűtésszerelés időtartamára. A Pedagó-
giai Szakszolgálat munkatársai örömmel fogadták a lehetőséget, hogy a fűtettlenség nem je-
lent majd akadályt munkájukban. 
 
Február 10-11.: Tanuszoda projektbeszámolóját kérte az EMMI a Tankerülettől. Nagyné Barna 
Orsolya keresett meg, hogy segítek neki. Megküldte részemre a kitöltendő táblázatot. Felvet-
tem a kapcsolatot az uszoda projektmenedzserével. Segítségével kitöltésre kerültek az ada-
tok. Tankerületvezető asszony nagyon hálás volt. Ez a koordinálás majd az egész napomat 
kitöltötte. Ez tipikusan láthatatlan és fölösleges munka! 
A tanuszodánál további problémák merültek fel, mely szintén több napos munkát igényelt. A 
tervező a parkolókat az átadott területen kívül, a Hunyadi ligetbe tervezte. Felvettük a kapcso-
latot Lantos László tervezővel. A parkolók helyének rendezése megtörtént. Viszont! A parkolók 
rendben tartása, a hóeltakarítás az önkormányzat feladata lesz. Próbáltuk kezdeményezni 
további terület átadását – parkolók területének átadását – nem sikerült, marad. Továbbá tisz-
tán látszik, hogy a parkolók építéséhez további területeket kell biztosítanunk.  
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Lakossági felháborodást váltott ki, hogy a Green-Goes Kft. telerakta várost olyan kukákkal, 
melyekbe ürüléket kell/lehet rakni. Főleg szülők háborodta fel a játszótereken elhelyezett ku-
tyaürülék tárolásán. A Kft. vezetője ígéretet tett, hogy haladéktalanul átmatricázzák a hulla-
dékgyűjtőket.  
 
Február 12.: Végig jártam a projekthelyszíneket, a hulladékgyűjtőkön nem volt változás. 
Február 15.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. A műszaki ellenőr előírta a „ku-
tyás” konténerek cseréjét hulladékgyűjtőre. 
Juhász Miklós jelezte, hogy a volt OTP előtti fenyőfa gallyazása nem történt meg, a hatalmas 
fenyőfák a vizet a tetőre vezetik. Tájékoztattam, hogy a veszélyes fák gallyazását kértük már 
vállalkozástól, akik gépjárműmeghibásodás miatt nem tudták a feladatot végrehajtani. 
 
Február 16.: Plovánka Gyöngyivel egyeztettem a Tanuszodával kapcsolatos műszaki teendők-
ről. 
Brezvai Imre keresett fel, tájékoztatott a bevásárlóközponttal kapcsolatos ügyei előrehaladásá-
ról, valamint sürgette az értékbecslést. Felvettük a kapcsolatot az OTP Jelzálogbankkal, akik 
jelezték, hogy az értékbecslést megküldték, az informatika ördöge miatt mi azonban nem kap-
tuk meg. Az ismételt küldés már eredményes volt. 
 
Február 17.: Az orvosi lakás műszaki átadásán vettem részt. A műszaki átadás megtörtént, 
ugyanakkor több probléma merült fel az elkövetkezendő időben. Már az átadást követő napon 
nem volt melegvíz a lakásban, majd néhány hét múlva beszakadt a lépcső. A melegvizes 
problémát a kivitelezést végző vállalkozó, a lépcsőjavítást a Városüzemeltetési Csoport mun-
katársa elvégezte. 
 
Február 18.: Többen jelezték, hogy a buszfordulóból visszaszállításra kerültek a mobil illemhe-
lyek. A kálváriát nem írom le, de végül sikerült intézkedni a visszahozatalukról. 
Ivancsó Pál vállalkozó keresett meg, beruházási lehetőségekről kért tájékoztatás. 
Bérlakásépítési lehetőségek érdekelték, főként a laktanyában. 
Dr. Rádi László kért személyes találkozót az oltások megkezdéséről kívánt részletesen tájé-
koztatni. 
 
Február 19.: Helyi vállalkozóval kerestünk raktárt a volt laktanyában. Ami méretben jó lett vol-
na, annak a zárhatósággal volt problémája a vállalkozónak. 
 
Február 22.: Mentőállomás tervezője keresett meg a csapadékvíz befogadó nyilatkozat miatt. 
Az előterjesztés, határozathozatal ezt követően megtörtént. 
Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott keresett meg oltópont létrehozása miatt. A Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézményt jelöltük ki, ahol a szükséges számú helyiség rendelke-
zésre áll. Kért továbbá egy fő adminisztrátort, aki a háttérmunkákat elvégzi. Az oltópont nem 
tudni miért, a mai napig nem üzemel. 
 
Február 23. Barna János úr keresett meg azzal, hogy fejlesztési tervekről tájékoztassam. Ötle-
tek is kaptam tőle, melynek során összeállítottam feladatokat. A tervek között szerepelnek 
útfelújítások, volt honvédségi sporttelep rekultiváció, iskolai étkezde építése, volt laktanyában 
középiskola, múzeum kialakítása.  
 
Február 24.: A reggeli órákban személyes találkozót beszéltem meg a CF Majer igazgatójával, 
a bérelt területen kialakult áldatlan állapotok miatt. A rendrakás megkezdődött.  
A találkozó után torokfájásom miatt már többek javaslatára nem léptem be a Polgármesteri 
Hivatal épületébe. Másnap COVID tesztem – mint mindenki előtt ismert – pozitív lett. 
Karanténidőszakom március 5-én, pénteken 24,00 órakor járt le. Ebben az időszakban is mind 
a hivatali dolgozók, mint képviselőtársaim telefonon el tudtak érni. 
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Március 7.: Gyászhírt kaptam. Elhunyt Bulejka András a Pénzügyi és Várüzemeltetési Bizott-
ság volt tagja. Munkásságának számtalan fejlesztést köszönhetünk. A jelenleg is folyamatban 
lévő Tanuszoda építéséhez ötlete nyomán került kijelölésre a telek. A telek kitűnő minőségét a 
Nemzeti Sportközpontok vezetője külön megköszönte, mint ahogy erről már korábban is be-
számoltam. Különösen jelentős az elhelyezkedés szempontjából a patak közelsége. Jelenleg 
a projektben résztvevő szakemberek vizsgálják annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnák 
környezetbarát módon leengedni az uszoda vizét, különös tekintettel arra, hogy a városi 
szennyvíztisztító ekkora terhelést nem bír.  Rétság Város anyagi jólétét az Ipari Parknak kö-
szönheti. Az Ipari Park kialakításában, vállalkozások betelepítésében, a terület üzemeltetésé-
ben Bulejka Andrásnak oroszlánrésze volt.  
 
Március 8.: Műszaki ellenőr nélkül megtartottam a szokásos projektbejárást. A vállalkozó jelez-
te, hogy nagyon várja a műszaki ellenőrt, mert határidő hosszabbítást szeretne kérni. Műszaki 
ellenőr véleménye nélkül pedig lépni sem tud. Felvettem a kapcsolatot Maros úr feleségével 
és kértem, mint a vállalkozás ügyvezetője, hogy haladéktalanul biztosítson helyettes műszaki 
ellenőrt. Sajnálatos, hogy Ügyvezető asszony is koronavírusfertőzésben szenvedett, Ekkor 
még Majoros Sándorról bíztató hírek érkeztek, majd váratlanul március 11-én 
koronavírusfertőzésben elhunyt. Szeretném megköszönni a sok áldozatos, pontos munkát, 
amit Rétság Város fejlődésének érdekében tett. Mindig a várost képviselte. 
A műszaki bejárást követően kolléganőim zúdították rám az elmaradt adminisztrációs munkát. 
 
Március 9.: A Green Goos Kft-vel egyeztettem projektrészletekről. Virágültetés, padok áthe-
lyezése, stb. A virágültetésekről néhány kitérő szó. 5.000 tő növény kerül, került kiültetésre. A 
virágágyások területe jelentősen megnövekedett. A növények jelentős része hortenzia, mely 
igen vízigényes. A megnövekedett terület gondozására külön előterjesztésben javaslatot kívá-
nok tenni. 
Pál Gábor keresett meg településképi vélemény kérése tárgyában. 
 
Március 10-11.: A két nap gyakorlatilag a Pritamin Kft. szerződésmódosítási kérelmével telt. 
Többszöri kérésemre helyettes műszaki ellenőrnek a Quadrát Kft. részéről kijelölésre került 
Vilimi Sándor úr. Felvettem a kapcsolatot a közbeszerzési tanácsadóval, a projektmenedzser-
rel és Vilimi úrral. Több körbeni egyeztetést követően a vállalkozó 90 napos hosszabbítási 
kérelme nem került elfogadásra. Konkrét javaslatot tett a közbeszerzési szakértő és műszaki 
ellenőr is. Már tudomásul kellene venniük a vállalkozásoknak, hogy azt télen tél van, nem fog-
ja elfogadni a közbeszerzés minőségellenőre. Az egyeztetést követően kerül sor a jegyző-
könyv elkészítésére, a közbeszerzési tanácsadó tájékoztatására. Itt köszönöm meg képviselő-
társaimnak a szerződésmódosítás utólagos jóváhagyását.  
 
Március 10.: A Hadtörténeti Intézet kifogást emelt a laktanyában lévő vontató harckocsi (or-
mány nélküli) tárolásának körülményeiről. Megfenyegették az önkormányzatot, hogy elszállít-
ják a tankot. Telefonon egyeztettem az Intézet több munkatársával, majd írásban is kifejtettem 
álláspontomat. Az Intézet munkatársai belátták, hogy a többi „raktározott” harci jármű lénye-
gesen rosszabb körülmények között van tárolva, tehát a tank marad. 
 
Március 11.: Meghívást kaptam az Urbán Kft-től, az új ügyvezető kívánt bemutatkozni, tájékoz-
tatott az új tulajdonos terviről. Kft. továbbra is élelmiszereket fog gyártani. Lesznek új terméke-
ik is. 
 
Március 12.: Tájékoztattam a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóit, hogy a jár-
vány miatti egészségi szabályok betartása mellett néma főhajtással szeretnék emlékezni a 
Nemzeti ünnepen. Tájékoztattak, hogy "Vésd föl ezt a nagy napot" címmel fotópályázatot hir-
dettek, és a beérkezett művekből 26 db került kiválasztásra, amely díszíteni fogják az intéz-
mény bejáratát. A Rétsági Televízió is műsorra emlékezik meg a forradalom és szabadság-
harc eseményeiről. 
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Március 15.: Mécsesgyújtással emlékeztem meg a Nemzeti ünnepről. Köszönöm mindazok-
nak, akik koszorút, virágot, mécsest helyeztek el az emlékfalnál. 
 
Március 16.:  Vilimi Sándorral egyeztettem a Zöld Város projekttel kapcsolatban. 
Lantos László tervezővel egyeztettem a buszöböl forgalomba helyezéséről. 
Március 18-19.: Megérkeztek az ún. zöld zsákok. Kolléganőm segítségével felvettük a kapcso-
latot a szolgáltatóval és Paletta Trade Kft-vel. 19-én a szolgáltató munkatársa a kórházi ápolá-
sa alatt tájékoztatott bennünket arról, hogyan is fog működni a zöldhulladék és a többlethulla-
dék elszállítása, hogyan tudjuk átvállalni a lakossági hulladékszállítás díját. Erről részletes 
lakossági tájékoztató készült. Sajnálattal látom, hogy a lakosság egy része továbbra sem 
használja ki az abszolút térítésmentes szolgálatást, helyette inkább szemétdombokat helyez el 
az ingatlanja előtt.  
 
Március 19.: Rétsági lakosok (Madách utcai lakók) felvettem a kapcsolatot a HM Védelemgaz-
dálkodási Hivatallal, több ügyben is. Egyrészt a tulajdonviszonyok érdekelték a lakókat, más-
részt panaszt kívántak benyújtani. 
 
Március 22- i hét.: Kiemelt feladatként kezeltük a Szőlő utcai 6 db telek eladásának előterjesz-
tését. Ezzel együtt a rendezési terv általam javasolt módosításának lehetőségét tekintettük át. 
Időközben az adásvételi szerződés-tervezet elkészült. A vevő ügyvédje által megjelölt idő-
pontban (június 22.) a vevő nem jelent meg, így az ügyvéd sem küldte meg a végleges válto-
zatot. A vevő ezt követően új időpontot nem kért.  
Az önkormányzat részéről Vilimi Sándor műszaki ellenőrrel projektbejárást tartottunk. Teljesí-
tésigazolásokat adtunk ki a Green Goes Kft-nek. Egyeztetést folytattam Béke Viktóriával a 
Zöld város pályázatban elkészült új parkok fenntartásáról. Azóta már a tárgyalások eredmény-
re vezettek, a szerződés megkötésre került. 
Rétsági lakos kérte, hogy a Mindszenty parkhoz vezető úton (fahídtól) készítessünk parkosítá-
si tervet. A terv elkészült, hétszámjegyű ajánlatot kaptunk, mely nem az 1-es számmal kezdő-
dött. Felmerült, hogy a szobrász annak idején nem járult hozza Kovács Miklós kertészeti terve-
ihez (virágosítás), így a tárgyalásokat megszűntettük. 
 
Március 29-i hét: Többszöri megbeszélésen vagyunk túl Tánczos Miklós kapitány úrral. Két 
tárgykörben volt egyeztetés, közbiztonság helyzeti, kiemelten a trükkös csalók, közlekedés-
rend betartása. Járdán közlekedő autók többek között közmű aknák összetörése. Az utóbbi 
időszakban elszaporodtak a járdán közlekedő autók károkozásai, melyek a közmű aknák be-
szakadásához vezettek. Ezek az aknafedelek gyalogosforgalomra vannak méretezve. Árufel-
töltők, vásárlók, pénzszállítók, bolt tulajdonosok túlsúlyos autókkal közelítik meg szabálytala-
nul az üzleteket. Az utóbbi időben többszázezer forintot költöttünk beszakadt közműaknák 
kijavítására. Felkértem Kapitány urat, hogy a járőri intézkedésekre. Ezennel is megköszönöm 
Kapitány úr segítő közreműködését. Köszönöm Jámbor Lajos jegyzőnek az aknafedelek gyors 
cseréjében hatékony, gyors személyes közreműködését. Szintén köszönöm Jegyző úrnak a 
Városüzemeltetési Csoport gépinek költségtakarékos javítását, munkája eredményeként több 
százezer forintos megtakarítással tudtuk megjavítani az eszközöket.  
 
Tisztelettel kérem, hogy összefoglalva írjam a további munkámat: 
 
Bölcsőde 
 
Kiemelt feladatunk a bölcsőde pályázat végrehajtása. Máig érthetetlen számomra, hogy a 
közbeszerzés második körében a Közbeszerzési Bizottság tagjai támogatásukat, mint PVB 
tagok visszavonták. A megkapott eredmény összefoglalás alapján nem lett olcsóbb a kivitele-
zés. Bízom benne, hogy további kivitelezői közbeszerzések már nem kerülnek kiírásra, hiszen 
hátravan még az eszközbeszerzés is. A támogatási összeghez viszonyítva 75 millió forintot 
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szükséges saját forrásból biztosítani, mely az eszközbeszerzések összegével tovább emel-
kedhet. A bölcsőde kivitelezése nem lett olcsóbb, de drágább igen az újabb közbeszerzési 
díjakkal.  
Személyesen megkeresett a műszaki ügyintézői munkát elnyert vállalkozás képviselője, 
Majorosné Kanyó Mária. Felmondta a szerződést, tekintettel arra, hogy férje meghalt, ő maga 
pedig nem kíván műszaki ellenőri feladatokkal foglalkozni. 
 
Uszoda  
 
Szintén többszöri egyeztetésen vagyunk túl az alábbi témákban: 

- Csapadékvíz elengedése, melyhez a Képviselő-testület megadta a hozzájárulását. 

- Parkoló ráépítés közterületre: megállapodtunk, hogy az építtető kérelemmel fordul az 
önkormányzathoz, mely szerint a tervektől eltérően közterületre kíván ráépíteni. Szin-
tén egy értehetetlen kérés az önkormányzat felé, hiszen a kért 3.000 m2 helyett 5.000 
m2-es területet adtuk át térítésmentesen. A területnövelés oka az volt, hogy parkolók 
épülhessenek az uszoda mellé. Úgy tűnik, ez a területmennyiség is kevés… A kérelem 
még nem érkezett meg. 

- Az önkormányzat segíteni akarta az uszoda működését azzal, hogy a patakba elvezet-
hető legyen a tisztított medencevíz. A tervezők ezt a lehetőséget nem vették figyelem-
be, áttervezés és egyeztetés folyik a víz elengedésére, mivel a beruházónak a kérése, 
hogy az önkormányzat alakítson ki megfelelő patakmedret. Szakembertől számítási 
anyagot többszöri kérésünk ellenére sem kaptunk. Ezekkel a feltételekkel (információ-
hiány) nem támogatható az uszodavíz patakba történő beengedése. Köszönöm képvi-
selő-társaim támogató javaslatát az elutasításban.  

- Az ÉMÁSZ tulajdonosi hozzájárulást kért a Bem utcai ingatlantulajdonosoktól földkábel 
elhelyezésére magánterületeiken. Itt köszönöm meg Jávorka János alpolgármester és 
Varga Dávid Géza PVB elnök közreműködését a lakossági egyeztetésben. A hozzájá-
rulást 1 ingatlantulajdonos támadta meg, a tájékoztatást megadtuk részére, hogy ter-
vek és egyéb dokumentumok megtekintése érdekében kit kereshet meg.  

- A TIGÁZ is hasonló kérelemmel fordul a fent érintett területen vezeték létesítésére. 
Megkértük őket, hogy egyeztessenek az érintett tulajdonosokkal.  

 

Zöld Város pályázat 
 
Mindenki előtt ismert, hogy meghiúsulás miatt felmondtuk a szerződést a Pritamin Trend Kft-
vel. A vállalkozás a felmondó levelet átvette, de ugyanúgy, mint többszöri felszólításainkra 
most sem reagált. Kovács Miklós tervező és Timmer Zoltán műszaki ellenőr kérésünkre meg-
kezdte az elkészül állapot felmérését, és az elmaradt feladatok bemutatását, a tervezői költ-
ségvetés elkészítését. Bízom benne, hogy az ülés hetére, vagy azt követő héten ez az anyag 
elkészül. Megkértük az árajánlatokat és szerződés-tervezeteket a tervezői költségvetés, a 
közbeszerzés és a műszaki ellenőri feladatok további folytatására. Intézkedtem a fitneszpark 
eszközeinek kapcsán érkezett panaszokról. A szállítók a garanciális javításokat elvégezték.  
 
 
Közlekedés fejlesztési pályázat 
 
Többszöri egyeztetés után megindult az északi buszmegállóöbölpár forgalomba helyezési 
eljárása. A Közlekedési Hatóság az utolsó egyeztetésen az alábbi hiánypótlásokat írta elő: 
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- vízjogi fennmaradási engedély  

- Rétsági Önkormányzat – Magyar Állam tulajdonviszonyok rendezése a ráépítés miatt 

A Közlekedési Hatóság javaslatára a hiánypótlás idejére kértünk szünetelteltetést az eljárás-
ban. 
A hiánypótlás hidegzuhanyként ért, hiszen igen nagy testületi támogatottsággal meghoztam az 
1/2021. (I.11.) határozatomat, a szerződést aláírtuk. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
1/2021.(I.11.)  HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán-

járvány 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) bekezdé-
sében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 

„Rétság város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” 
című TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 számú projekt közlekedési létesítmények (Rétság 
2.sz főút buszmegálló öbölpár, leszállóperon, a hozzá kapcsolódó járda- és támfalépítés) 
forgalomba helyezési engedély beszerzésével kapcsolatos munkák elvégzésére a 
SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-től. (3100 Salgótarján, Meredek út 3. 
VI./50. T/F.: (32) 312-054, e-mail: salgoterv@salgoterv.hu) kapott,  218.000 Ft + 27% 
ÁFA összegű 

 árajánlatot elfogadom. A Salgóterv Kft-vel a csatolt megbízási szerződést aláírom. 
 
Jelen határozatom meghozatalát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen sza-

vazattal (nem szavazott 2 fő), a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem 
szavazatott 1 fő) támogatták. 

Igen sűrűn hallgatnom kell azt a kritikát is, hogy a beruházás megkezdésével egyidejűleg 
2017-ben miért nem kezdeményezte az önkormányzat a forgalomba helyezést. Erre én vála-
szolni nem tudok. 
 
 
Rendőrlakás 
 
A kijelölt bérlő közreműködésével sikerült az elektromos áram visszakötésére hozzájárulást 
beszerezni az ÉMÁSZ-tól. Személyesen közre kellett működnöm a visszakötésben. Többször 
jártam a helyszínen, hiszen a dolgozókat be kellett engednem a lakásban, teljesítésigazoláso-
kat kellett aláírnom. A Városüzemeltetési Csoport dolgozója, Bérci Róbert összeállította, hogy 
milyen feladatokat tudnak elvégezni munkatársával. A vállalkozónak   tulajdonképpen a vízel-
látás, burkolás és a villanykályha csere lenne a feladata. A csökkentett feladatokra árajánlatot 
kértünk.  
 
Városüzemetetési Csoport átmeneti irányítása 
 
Munkáltatói intézkedés született a Városgondnok felhalmozott szabadsága és túlórái tárgyá-
ban. Július 12-től 57 nap szabadág 30 nap csúsztatás, összesen 87 nap távollét idejére felkér-
tem Jávorka János alpolgármestert a csoport irányítására.  
 
 
Háziorvos ellátás 
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Lefontosabb: jelenleg mindkét felnőtt körzetben biztosított a háziorvosi ellátás.  
II. számú háziorvosi szolgálat 
Kolléganőm több heti telefonálása, e-mailok küldésének hatására eljutottunk az Országos 
Kórházi Főigazgatóság főosztályvezető helyetteséhez. Konferenciabeszélgetést folytattunk, 
melyen ott volt dr. Rádi László háziorvos, Jámbor Lajos jegyző, Fodor Rita Mária (mint a kon-
ferenciabeszélgetést leszervező), valamint jómagam. Főosztályvezető helyettes úrtól nagyon 
hatékony segítséget kaptunk. Rádi doktoron múlik, hogy be tudja-e szerezni azt az igazolást, 
mely szerint háziorvosi tevékenységet végezhet. Köszönöm Dr. Szájbely Ernő képviselő ra-
gaszkodását a pályázati kiíráshoz. A pályázati kiírás dokumentumainak hiánya mutatott rá, 
hogy megfelelő ellenőrzés nélkül minden szereplőt hatalmas vagy erkölcsi, vagy anyagi kár ért 
volna (önkormányzat, örökösök, háziorvosjelölt).  
 

I. számú háziorvosi szolgálat 

Dr. Kramlik Annamária doktornő helyettesíti Dr. Szabó Marianna doktornőt. Kramlik doktornő a 
napokban jelezte, hogy meg kívánja vásárolni a praxisjogot Szabó doktornőtől. 
 
 
Flex Films Európa Kft kérelme 
 
A vállalkozás kérelmet nyújtott be a helyi iparűzési adó 1%-ra történő leengedése tárgyában. 
Személyes találkozáskor két települést neveztek meg, ahol 1 %  az iparűzési adó. Állításukat 
a Nemzeti Jogtárban leellenőriztük, az egyik helyen 1,4 %, a másik helyen 2,0 % az adómér-
ték. Személyes találkozáskor kolléganőm már tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
adóerőképesség szintje 1,4 %, valamint arról is, hogy az adómértéket egységesen kell megál-
lapítani. A tájékoztatás ellenére megszületett a kérelem. Önkormányzati rendezvények támo-
gatását ajánlották fel az adócsökkentés ellenértékeként. Nyilván fogunk válaszolni, egyenlőre 
halasztó válasz fog menni. Meg szeretnénk nézni több önkormányzati rendeletet, illetve 
egyeztetni kívánunk a Kormányhivatallal a végleges döntést előkészítve.  
 
 
Vasút 
 
A vasúti átjáróban Budapest felé lévő haladási oldalon katasztrófális az út állapota. Hetek óta 
folyik az egyeztetés az érintett szereplőkkel: MÁV, Közútkezelő, Közlekedési Hatóság. Tájé-
koztatom Önöket, hogy az egyszámjegyű nemzetközi főútvonal, melyhez érintőlegesen sin-
csen köze önkormányzatunkak. Hangsúlyozom, hogy csak az állami szereplőknek bármiféle 
kötelezettsége az útszakasszal. Rengeteg telefonhívás és e-mail érkezik hozzám, hogy azon-
nal intézkedjek az aszfaltozásról. Minden reklamálónak igaza van, de sajnos még az egyezte-
tésen epizódszereplők sem vagyunk. Tájékoztatom Önöket, hogy ez egy nemzetközi egy-
számjegyű folyosó, ahol a személyautókon kívül minden teherjármű 70-100 Ft/km útdíjat fizet. 
Figyelembe kell venni a több, mint 6.000 db kamiont naponta. 
 
 
VABI BAU Kft 
 
A vállalkozó teljes gőzzel tárgyal útépítő mérnökökkel a Jászteleki utca kivezetése érdekében. 
Több féle elképzelés van a tervek elkészítésére, az útszakasz kivezetésére. A mérleg és a 
Véda kapu helyzete megnehezíti a tervezést. A végleges megoldás megszületése után a tájé-
koztatást megadom. 
 
 
VT 55 vontatóbika 
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A vontatóbikát ismételten méltatlan környezetben találták (biztosan nem voltak még 150 ha-
sonló, vagy rosszabb állapotú laktanyában). Azzal fenyegettek meg, hogy elviszik a járművet. 
Levelet irtam Miniszter úrnak. Szívélyes választ kaptam, együttműködési készségükről tájé-
koztattak.  Egy lehetőség van, az önkormányzat vegye át kezelésre az emlékművet, így a 
Nógrád Megyei Múzeum kezeléséből kikerül. A témában a következő ülésen előterjesztést 
nyújtok be. Emlékeztetem Önöket, hogy Balla Mihály országgyűlési képviselő közreműködé-
sével, segítségével került Rétságra a vontatóbika. A szállítási költsége abban az időben tete-
mes összeg volt, melyet helyben fizetettünk.  
 
Oltóbusz 
 
Megkaptuk a lehetőséget és egyben feladatot, hogy 360 oltásra regisztrált rétsági polgárt érte-
sítsünk ki telefonon, hogy május 8-án 2 db oltóbusz érkezik Rétságra, mely lehetőséget ismé-
telten megköszönök. Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal 6 dolgozójának 4 napon keresztü-
li áldozatos munkáját. Sikeres volt az oltási program városunkban, a honvédségi dolgozók 
elmondása szerint egy percre sem álltak meg.  
Példamutató volt az összefogás a szervezők – Polgármesteri Hivatal, Város Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, Katasztrófavédelem, Megyei tisztifőorvos, a Rétsági Polgárőr Egyesület – 
között.  
 
Közigazgatási határrendezés 
 
A közigazgatási határrendezés érdekében Jegyző úr levélben kereste meg Tolmács polgár-
mesterét. A mai napig választ nem kaptunk. Szintén akadályt jelent, hogy a Képviselő-testület 
megbízná Dombai Gábor geodétát a terület felosztására, de Dombai úr megállapodást még 
nem tudott küldeni, elmondása szerint Tolmács nem fogadta még el a megosztási vázrajz ter-
vezetét.  
 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatót tudomásul venni  szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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